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AZ ANGOL NYELVŰ KIADÁS 
SZERKESZTŐJÉNEK BEVEZETŐJE 

A szilmarilok megjelenésével lényegében teljesnek tekinthetjük J. R. R. 
Tolkien mítoszteremtő műveinek kiadását. Az olvasók immáron teljes 
jelentőségében és távlatában értékelhetik Aman és Középfölde törté
nelmét, vagy Eá teremtésének hatalmas drámáját. Részletesen végigkö
vethető Aman Fényének története Ezellohar Két Fájától egészen Ga-
ladriel fiolájának sorsáig, melyet végzete a Banyapók barlangjába sodort. 
Jobban megérthetjük, milyen rettegés kerítette hatalmába Csavardi Sa
mut abban a fullasztó sötétségben, ha elolvassuk Ungoliant Sötétségé
nek meséjét, és a vágy, ami Boromirban a Gyűrű után ébredt, értelmez
hető akár úgy is, mint halovány foszlány Melkor árnyékából, aki a Fény 
után áhítozott, de csak Sötétséget teremtett. Kelet és a Nyugat roppant 
küzdelmei - az Első Háborútól kezdve a Nősziromföldi csatáig és a 
Gyűrűháborúig - új megvilágításba kerülnek, feltárul a jó, a rossz, és 
Ilúvatar mérhetetlen szenvedélyének valódi természete. A jó oldalán fel
sorakozó erők jelenléte azonban egyben utalás arra a folyamatra is, 
amely során az emberiség felszabadult mind a valák, mind a démonok 
befolyása alól, hogy végre beteljesítse saját sorsát, amit csak maga Ilúva
tar ismer. 

Miközben ezen a javított kiadáson dolgoztam, egyre tisztábban lát
tam magam előtt ezeket a bizonyos kapcsolódási pontokat, csupa olyan 
elgondolást, amely minden bizonnyal központi szerepet játszik abban, 
hogy Tolkien professzor ilyen bámulatos és mélységesen koherens mű
vet alkotott. De egyszersmind felfigyeltem a mítosz és a románc kon
cepciója, illetve megvalósítása közötti különbségekre is, az „elképzelt 
jelenet" és a „keret", a Látomás és a Szöveg között fellelhető eltérések-
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re. A „Történet egybefüggő hálója" valóban végtelen és hibátlan, azon
ban a könyvek - és az emberi sorsok - nem azok. Ennek a könyvnek az 
első kiadásában minden általam hozzáférhető és Tolkien professzornak 
tulajdonítható információt felhasználtam, és hűen tolmácsoltam. Abban 
reménykedtem, hogy ezek az apró részletek egyszer nyomtatásban is 
megjelenhetnek. De most, hogy átdolgozott szövegek, naptárak, leve
lek, illusztrációk, interjúk, anekdoták, és különböző személyes beszél
getésekről készült feljegyzések özöne zúdult rám (melyek közül nem 
egy egymásnak ellentmondó információkat tartalmazott), végül arra a 
következtetésre jutottam, hogy a következetlenségek — amelyek olykor 
magának Tolkien professzornak tulajdoníthatóak - kizárólag olyan 
pontokon bukkannak elő, ahol előtte sem derengett fel tisztán a Láto
más, mert a Fa valamelyik levele eltakarta azt előle, és nem tudhatta biz
tosan, milyen az „alakja, a fényessége és a peremén csillogó harmat", és 
ezért a Látomást nem illeszthette bele a Szövegbe. Én mégis úgy vélem, 
hogy ezek a következetlenségek - melyek összességükben, azaz a tolkieni 
meseország betűrendbe szedett fogalmai között meglehetősen terjedel
mesnek tűnnek -, nem homályosíthatják el ennek a gazdag lombozatú 
Fának a virágzó szépségét. 

Ezért hát ez az útmutató kizárólag a Szövegre koncentrál, Tolkien pro
fesszor eddig publikált összes művére. A forrásanyagul szolgáló A Gyű
rűk Ura a Ballantines puhafedeles kiadása volt, amelyben helyet kaptak 
a Houghton Miffin-féle keményfedeles, javított kiadás kiegészítései is. 
A brit kiadásokban ennél több korrekció található, de ezeket nem hasz
náltam fel. Azok közül, amelyeket láttam, vagy amikről tudok, a legje
lentősebb a d hang db-vá alakítása, mint például a Galadrim és a Caras 
Gáládon szavakban. Ez a helyesbítés végre feloldott egy régóta létező 
problémát (mint azt a Galadhrtel név kapcsán A szilmarilokhzn Chris-
topher Tolkien is megemlíti), nevezetesen a galad („fény") és a galadh 
(„fa") közötti különbséget. Mindössze három kivételes esetben tértem 
el ettől a Szövegtől, és akkor is különösen megbízható forrásokat hasz
náltam: a Pauline Baynes-féle Középfölde-térképet, ahol több, nyilván
valóan Tolkien professzor által megadott helységnév szerepel; Clyde 
Kilby bensőséges hangulatú Tolkien and the Silmarillion című munká
ját, amely izgalmas célzásokat ejt el a Véggel kapcsolatban; illetve 
A szilmarilok megerősít számos olyan információt, amik barátom, Dick 
Plotz, Tolkien professzorral folyatott levelezése és beszélgetései során 
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kerültek napvilágra, ezért bátran használni mertem ez utóbbi forráso
kat is. 

Remélhetőleg nem iéprem túl az efféle referenciamunkák szokásos 
határain. Szerencsésnek tartom magamat, amiért most már tizenöt éve 
kóborolhatok Arda tündérvilágában, és ugyan a nyelvemre nem kötöt
tem csomót, saját lelki boldogságom érdekében megtanultam, hogy nem 
szabad túl sokat kérdezősködni, különben bezárulnak a kapuk és eltűn
nek a kulcsok, mint azt Tolkien professzor is megemlíti, egyik tanulmá
nyában. Ez az útmutató szándékaim szerint egy kiegészítő jellegű kézi
könyv' Tolkien professzor műveihez, semmi több. Értéke abban rejlik, 
hogy fényt vethet néhány jól elrejtett történelmi tényre, és egy helyen 
szerepeltet olyan információtöredékeket, amelyek felett könnyű elsikla-
ni. Remélem, könyvem segíti az Ardát járó vándort saját, külön Igazsága 
megtalálásában. Ha olyan dolgokról esik szó, amik az eredeti szövegben 
sem teljesen tisztázottak, megpróbáltam csendben maradni, de alkalman
ként képtelen voltam visszafogni magamat, és teret adtam találgatásaim
nak is: ilyenkor bőségesen éltem a „talán", „feltételezhetőleg" kitételek
kel és egyéb hasonló szavakkal. Mostanra a kötetet alkotó szócikkekben 
tíz év fáradhatatlan munkája rejlik; a szemfüles olvasók által és általam 
eszközölt javítások mind helyet kaptak, és ha maradtak is hibák, azok re
mélhetőleg inkább a szövegben, és nem a mondanivalóban lelhetőek fel. 

Ettől a konzervatív stílusú forrásanyag-használattól mindössze egyet
len jelentősebb esetben tértem el. A Gyűrűk Urával ellentétben - ahol a 
B függelékben a Másod- és Harmadkor összes jelentős időpontja szere
pel -A szilmarilok elszórtan utal ugyan az évek múlására, de kevés pon
tos kronológiai információt tartalmaz, és csupán hozzávetőlegesen kö
veti az első napfelkelte után megindult idő múlását. Mivel szerettem 
volna az Első Korra vonatkozó adatokat összeillővé tenni a későbbi ko
rok adataival, magam kezdtem bele az Első Kor Kronológiájának össze
állításába (lásd A függelék). Ez a Kronológia segíthet az olvasónak ab
ban, hogy gondolatban egységes egésszé álljon össze előtte a Beleriandi 
Háborúk epizódokra tördelt eseményvonala, és így a fontos személyiségek 
is helyükre kerülnek. Ha számozzuk az éveket sokkal szembetűnőbb, 
milyen gyorsan omlott össze Beleriand Dagor Bragollach után, és na
gyobb jelentőséget kap Huor, Túrin és Nienor, illetve Dior korai halála. 
Ezenkívül be kell vallanom, csábított a lehetőség, hogy egy tudós örö
mével bíbelődjek a függelék összeállításával. így hát az Első Korra vo-
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natkozó dátumok - mind a szócikkekben, mind az A függelékben - szi
gorúan saját kútfőből származnak, éppen ezért inkább becsléseknek te
kinthetők, mint teljesen megbízható következtetéseknek. Arról, hogy 
miképpen számoltam ki ezeket az időpontokat, a függelékben esik szó. 

A szócikkek összeállítása közben meglehetősen egyszerű szempontok 
voltak számomra az irányadók. Általánosságban igaz, hogy a nagybetűs 
szavak vagy kifejezések külön egységeknek számítanak, de előfordul, 
hogy egy lefordított név, vagy egy tisztán azonosítható jelző, együtt sze
repel az adott névvel. Ezért tárgyalja szócikk Súlimót, de külön nem esik 
szó a név lefordított alakjáról, ami annyit tesz: Arda Lélegzetének Ura. 
De nem kapott külön szócikket Voronwe sem, ami Mardil helytartó nevé
nek jelzője. Ezenkívül akadnak nem nagybetűvel szedett szócikkek is 
(ezek az esetek többségében különböző fajokra vagy tárgyakra vonat
koznak). A különböző helyesírású alakokat (amelyek nagyrészt Tolkien 
professzor későbbi javításait tükrözik) feltüntettem, de az ékezetek ese
tében nem jelöltem a különböző változatokat. Oldalszámokra csak ki
emelt esetekben hivatkoztam; a keresztutalások általában csak azt a he
lyet jelölik, ahol az adott szó először felbukkan. A földrajzi hivatkozások 
általában nem mondják meg külön, melyik térképen található a szóban for
gó helyszín, és a történelemmel kapcsolatos szócikkek olykor-olykor 
a B függelék dátumaira hivatkoznak, de ez nincsen külön feltüntetve. 
A források mindkét esetben könnyedén fellelhetőek. A különböző in
dexekre mindössze akkor utalok, ha azok új információt tartalmaznak. 

N e m felejtettem el feltüntetni, ha a szócikk Középfölde valamelyik 
nyelvén, eredeti alakjában szerepel, és mellékeltem a szó fordítását is, ha 
azt biztosan meg lehetett adni. Ha a feltüntetett nyelv, vagy a lefordított 
szó mögött kérdőjel áll, az egyértelműen a forrás bizonytalanságára 
utal. A lefordított roham (azaz óangol) alakokat néha visszaalakítottam 
modern formájukba; ha úgy éreztem, ezek összetéveszthetőek egyes 
tünde vagy ember szavakkal, ezt külön jelöltem. A Gyűrűk Ura eseté
ben feltételeztem, hogy a regényben szereplő középföldi nevek (mint 
például Szilszakdll vagy Fangorn), az emberek és a hobbitok által beszélt 
nyugori nyelven vannak lejegyezve. A szilmarilok esetében azonban ez 
nyilvánvalóan nem így van, hiszen a nyugori csak a Másodkorban fejlő
dött ki. Ezeket a szavakat - az olvasók kényelme érdekében - már lefor
dított neveknek tekintettem, amelyek azonban eredetileg nem az embe
rek nyelvén szerepeltek. 
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E javított kiadás szócikkeinek szemléletmódja némileg zavarosabb, 
mint az első kiadásé volt. Az Első Kor személyeivel, helyszíneivel és 
eseményeivel foglalkozó szócikkek a Quenta Sümarillion perspektívá
jából íródtak, ami ismerős lehet ugyan, ám akkor is idegen kissé. A va-
lákról és a nyugatiakról jelen időben esik szó, természetesen a N ú m e n o r 
bukásakor bekövetkező földrajzi változásokat leszámítva. A későbbi ko
rokkal foglalkozó szócikkek viszont a korai Negyedkor egyik dúnadán 
tudósának a lehetséges szempontját veszik alapul - végtére is A Gyűrűk 
Ura történelmi forrásmunkái Gondorból származnak -, vagy (a hobbi
tokkal foglalkozó bekezdésekben) a nagyszmiáli Tukok valamelyik tör
ténelem iránt fogékony tagjának stílusában íródtak. Ezért a kronológia-
ilag nem meghatározott szócikkek a hosszú békeidőkre vonatkoznak 
(Beleriand esetében), vagy a Gyűrűháború időszakára (minden más hely
szín esetében). A tündék elhalálozásának időpontja természetesen csak 
azt jelöli, mikor halt meg a testük Ardán, és azoknál, akik átkeltek a 
tengeren, nem is adtam meg semmilyen dátumot, hiszen ők még min
dig élnek. Fontos megjegyezni, hogy a Megyében található iratok sze
rint Bilbó százharminc évet és hét napot élt. A feltüntetett hónapok és 
napok ugyanazok, mint amelyeket A Gyűrűk Ura B függelékében is 
megtalálhatunk, vagyis változatlanul szerepelnek a Megye időszámításá
ban is. A hobbitok és a dúnadánok időszámítása között mindössze egy-
egy nap különbség van (tavasszal és nyáron). 

Az elmúlt tíz évben ez az útmutató, számos barát és közreműködő 
segítségének köszönhetően, rengetegrt bővült. Dick Plotz volt az, aki 
írásra bíztatott, és betekintést engedett Tolkien professzorral folytatott 
levelezésébe. Ed Meskys és Felice Rolfe Niakas című magazinjukban 
megjelentették ezeknek a szócikkeknek a korábbi változatát, és Ed ho
zott össze Jack Chalkerrel a Mirage Presstől, aki 1971-ben végül kiadta 
a művemet, illetve felvette a kapcsolatot a Ballantine Books-szal. Azok 
közül, akik rámutattak az első kiadás hibáira, vagy akiknek a nyelvészeti 
kutatásait felhasználtam a fordítás előkészítése közben, mindenképpen 
meg kell említenem Jim Allan és Paula Marmor nevét, illetve a Mytho-
poeic Linguistic Fellowship többi tagját, Mark Mandelt és George Stadt-
muellert. Ann Barret volt olyan kedves, és átnézte a jelen kiadás kézira
tát. Judy Lynn és Lester del Rey Owen Lock és a Ballantine Books 
egész stábja rendkívül segítőkész volt az előkészítés és a szerkesztés so
rán. Cindy Wiitala jókor jött segítsége nélkül még mindig valahol az R 
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betű környékén pötyögnék, és ha nincsen Sara Oswald ellentmondást 
nem tűrő hangja és szemfüles tekintete, rengeteg hiba maradt volna fel
fedezetlenül. Szavakkal nem is vagyok képes illően köszönetet mondani 
J. R. R. Tolkiennek (de természetesen nem feledkezhetek meg Chris-
topherről sem) azért a gyönyörűségért, amit munkája jelentett a szá
momra. Elméjének és tollának precizitása engem mindig a középkori 
lovagversekben szereplő Sir Orfeo hárfázására emlékeztet, kinek zené
jét hallgatva bárki úgy érezhette, hogy a Paradicsomban van. 

RÓBERT FOSTER 



MEGJEGYZÉSEK 

A MAGYAR NYELVŰ KIADÁSHOZ 

Majdhogynem lehetetlen feladatra vállalkoztunk, amikor belevágtunk 
a kötet fordításába és összeállításába. Aki ismeri J. R. R. Tolkien műveit, 
esetleg eredetiben is olvasta azokat, tisztában van Középfölde világának 
bonyolultságával, aprólékos kidolgozottságával. Nehezítette a munkát, 
hogy a magyar fordításokat többen készítették, és előfordult, hogy e 
fordítók nem ismerték, vagy nem vették figyelembe a többiek - eseten
ként önmaguk - névmagyarításait; sőt az angol és a magyar nyelvű szö
vegek párhuzamos olvasása közben kiderült, hogy a szövegből eseten
ként kimaradt egy-egy gondolatmenet. Hiányuk egyáltalán nem zavaró, 
sőt helyenként a magyar szöveg így gördülékenyebb, mint az eredeti 
angol, de megesik, hogy éppen ezeken a helyeken olyan karakterek, he
lyek és tárgyak bukkannak fel, amelyekről egyebütt nem esik szó. 

Ami a neveket illeti: elég ha a Babóra gondolunk, amelyben a hobbi
tok nem félszerzetként, nem is hobbitként, hanem „babó"-ként, a Zsá
kosok pedig Bagginsként szerepelnek. Ebben az írásban vannak olyan 
beszélő nevek, amelyeket —A Gyűrűk Ura fordítóinak logikáját követve 
- legalább utólag célszerű lett volna magyarítani. Példaként felhozhat
juk Tom Bombadilt, akit egyes írásokban magyarul Bombadil Tomának 
hívnak. Előfordul az is, hogy a magyar szövegben bizonyos ékezetek és 
hangsúlyjelek hiányoznak, vagy — vélhetőleg a tördelés hibái miatt — 
nem egységesek. Ezt megpróbáltuk javítani. A háromkötetes alapmű
ben is találhatunk olyan neveket, amelyeket nyugodt szívvel és könnye
dén le lehetett volna fordítani. Ha az alapvető gondolatmenetet követ
jük, akkor minden nyugori és/vagy hobbit nyelvű szót át kellett volna 
ültetni magyarra, és minden más egyéb nyelv szavait meg kellett volna 
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hagyni eredeti formájában. A különleges írásjelek használata (vagy nem 
használata) sem egységes, és vannak olyan nevek, amelyek egészen más 
formában szerepeltek a régebbi angol nyelvű kiadásokban, mint a leg-
újabbakban. Tehát „odakint" sem minden világos. 

Ha ez így még nem lenne elég bonyolult: az utóbbi néhány évtized 
fantasy irodalmának termésében is felbukkannak tolkieni, vagy azok
hoz hasonló karakterek. Ezek elnevezését az írók - vagyis az inkább ke
vésbé, mint többé jó magyar fordítások készítői -, teljesen szabadon 
kezelték. Margaret Weiss, Tracy Hickmann, a Dragonlance és hasonló 
sorozatok szerzői, Marion Zimmer Bradley és hölgykoszorúja, vala
mint magyar tolmácsolóik, hogy az álnéven alkotó magyar szerzőkről 
ne is beszéljünk, kimondva, kimondatlanul a tolkieni örökségből táplál
koznak, ám ennek ellenére olyan eredetieskedéseket engednek meg ma
guknak, amelyek összezavarhatják az olvasókat. A Warhammer soroza
tokban is előkerülnek az eldák, de e fogalom ott valami egészen mást 
takar, mint ^4 Gyűrűk Urában. Az angol „etf"-et fordították már tün
dérnek, elfnek, elfelinnek, meg még ki tudja minek; a „dwarf" volt már 
törpe, zömik, pecök, és ki tudja micsoda; törpökkel magyarul Tolkien 
művein kívül legfeljebb csak hupikék változatban találkozhattunk. Ami 
A Gyűrűk Urában és minden más helyen „ork", az a Hobbitban (Babó
ban) „manó"; ami itt „hobbit", az a Hobbitban „babó", másutt „félszer
zet". A sárkányok nagyjából mindig sárkányok maradtak, csak időnként 
bukkan fel egy-egy wyvern, óriásgyík, vagy hasonló. A szerepjáték
könyvekről pedig inkább ne is beszéljünk... 

Utólag persze, könnyű kritizálni, mondhatják sokan. Mentségemre 
szolgáljon, hogy amit leírtam, az nemcsak az én véleményem. A művek 
fordítói (de legalábbis egyikük) úgy gondolják, igazán ideje lenne rend
be tenni A Gyűrűk Urával kapcsolatos neveket, és szerkeszteni egy 
olyan magyar kiadást, amelyben ezeket a problémákat orvosolják. 

Ebben a kötetben - kissé eltérve az eredeti, angol nyelvű mű szerző
jének a fentiekben megismert elképzeléseitől - megkíséreltük i.wítani a 
javíthatót, tisztázni a tisztázhatót. A magyar címszavak mellett az olva
só zárójelben megtalálhatja az eredeti angol kiadásokban szereplő neve
ket, az eredeti, tolkieni helyesírással. A történetben „idegennek" minő
sülő (quenya, sinda stb.) nyelvű szavak, nevek esetében az eredeti (angol) 
írásmódot helyeztük előtérbe - szó szerint -, mert a nevek így szerepel
nek címszóként. Kivételt ez alól csak akkor tettünk, amikor a történet 
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főbb karaktereiről van szó. Az ő esetükben mindkét (mindhárom) va
riációt feltüntettük címszóként. (Pld: a magyar változatban Erendilként 
szereplő név e kötetben az Erendil és az Eárendil formájában is megta
lálható, de magyarázat csak az egyiknél szerepel.) Bizonyos esetekben, 
példáuM Gyűrűk Ura III. részének végén, a függelékben szereplő hobbit
családfáknál arra figyeltünk fel, hogy a magyar kiadásokból egyszerűen 
hiányoznak bizonyos „vonalak", amelyek a rokoni kapcsolatokat hiva
tottak jelölni, s így bizonyos karakterek közötti összefüggések logikát
lannak tűnnek - itt (az író jegyzetei alapján) ezt is tisztáztuk. 

SZÁNTAI ZSOLT 



HOGYAN ÉRTELMEZZÜK 

A CÍMSZAVAK MELLETTI JELÖLÉSEKET? 

Példa: 
AR-ADÜNAKHŐR (Adűnakhőr, Ar-) Ad. Jelentése: nyugat ura. Dúnadán, 

Númenor tizenkilencedik (Mk. 2899-?) királya, az első olyan ural
kodó, aki adűni nevet választott magának. Üldözte a Hűségeseket, 
és büntette a tündenyelv nyilvános használatát. Nevének quenya for
mája: Herunúmen. (GyU III.; Sz.) 

a.) Ar-Adűnakhőr - A történet magyar fordításában szereplő név. 
b.) (Ar-Adűnakhőr) - Zárójelben közöljük az eredeti angol elnevezést. 
c.) Ad. - Ez a jelölés azt jelenti, hogy a szó az adűni nyelvből származik. 
d.) A magyarázatban félkövérrel szedett szavak, a lexikonban önálló cím

szóként is megtalálhatók. 
e.) (Mk. 2899-?) - Az illető a Másodkor 2899. évétől, ismeretlen ideig 

fejtette ki tevékenységét. 
f.) (GyU III.; Sz.) - Ezzel a névvel A Gyűrűk Ura III. részében (A Ki

rály visszatér) és A szilmarilokbzn találkozhatunk. 

Rövidítések: 
Ek: Első Kor 
Mk: Másodkor 
Hk: Harmadkor 
Nk: Negyedkor 
sz: Század 
Hőbb: Hobbit nyelven 
Kh: Khuzdul nyelven 
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Q: Quenya nyelven 
Roh: Rohír nyelven 
S: Sinda nyelven 
Nyűg: Nyugori nyelven 
Fb: Fekete Beszéd 
Ad: Adűni 
GyU: A Gyűrűk Ura 
GyU I: A Gyűrű Szövetsége 
GyU II: A Két Torony 
GyU III: A Király visszatér 
Sz: Szilmarilok 
H: Hobbit (Babó) 
TB: Bombadil Torna kalandjai"" 
GyH: Gyűrűháború 

:' Vagy: Tom Bombadil kalandjai (Adventures of Tom Bombadil) 



ACÉLVILLOGÁS (Steelsheen) Lossarnachi Morwen. (GyU III.) 
ADAN (Adan) Lásd: Edánok. (Az Edán egyes számú alakja.) 
ADÁN Lásd: Adan. 
ADANEDHEL (Adanedhel) S. Jelentése: ember-tünde. Túrin neve Nar-

gothrondban; beszédének szépsége és nemessége, viselkedése miatt 
kapta. (Sz.) 

ÁDÁZ TÉL (Feli Winter) Ek. 496 tele. Már egészen korán havazni kez
dett, és a tavasz szokatlanul későn köszöntött be. (Sz.) 

ÁDÁZ TÉL (Feli Winter) Hk. 2911 tele; a Megye feljegyzéseiben emle
getik így. Eriador több folyója - köztük a Baranduin - befagyott. 
Számos helyen, egyebek között a Megyében is, megjelentek a Fehér 
Farkasok. (GyU I.; GyU III.) 

ADORN (Adorn) Folyó Rohan nyugati részén. Ered Nimraisban ered, 
nyugati irányba tart, a Vas-folyóba torkoll. (GyU I; GyU III.) 

ADRAHIL (Adrahil) Gondori dúnadán, Dol Amroth hercege. Ő volt 
Finduilas apja, és így vélhetőleg Imrahil nagyatyja. (GyU III.) 

ADUIAL (Aduial) Lásd: Undóme. (GyU III.) 
ADÜNI (Adűnaic) Az 'adun', nyugat szóból származik. Númenor dúna-

dánjainak közös nyelve. Númenor fénykorában (Mk. 2899-3319) a ki
rályi udvarban is ezt beszélték. Az adűni volt Hador Házának ősi 
nyelve, így feltételezhető, hogy kapcsolatban van az edánokkal és az 
Anduin völgyében élő emberekkel. Fejlődésére az Első Korban ko
moly hatást gyakorolt a tündék nyelve, mivel használói keleten kap
csolatba kerültek a moriquendekkel, Beleriandban pedig az eldákkal. 
Az is valószínű, hogy ez volt a nyugori nyelv szótárának és nyelvta
ni rendszerének legfontosabb forrása. Númenóri nyelvnek is neve
zik. (GyU III.; Sz.) 

ADURANT (Adurant) S. Szó szerinti jelentése: kettős vonalú. Folyó Be
leriandban, Ered Luintól nyugatra tart, a Gelion legdélibb mellék-
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folyója, Ossiriand déli határvonala. Ebben a folyóban található Tol 
Galen. (Sz.) 

AEGLOS (Aeglos) S. Jelentése: csúcs-hó; jégcsap. Gil-galad lándzsája, az 
a híres fegyver, amit a dagorladi csatában használt. A nevet Aiglosnak 
is írják. (GyU I.) 

AEGNOR (Aegnor) S. Jelentése: zuhogó tűz. Nolda tünde Finrod házá
ból, Finarfin negyedik fia. Fingolfin kíséretében tért vissza Közép
földére, Fingon barátja volt; Dorthonion északi lejtőin telepedett le a 
fivérével, Angroddal. A Dagor Bragollach során Thangorodrim tüzé
től pusztult el. A név quenya formája: Aikanáro. (Sz.) 

A ELBERETH GlLTHONIEL (A Elbereth Gilthoniel) Tündedal, Völgyzugoly
ban éneklik. Csak az első strófáját jegyezték fel. Minden sorát jambikus 
tetrameterben írták, a hétsoros versszak rímképlete: a-a-b-a-b-c-c. Egy
fajta himnusz, könyörgés vagy imádság, amit Vardához címeznek. Az 
alcíme: aerlinn in Edhil o Imladris, vagyis: Imladris tündéinek aerlinn-
je. Az aerlinn vélhetőleg a kompozíció módozata. (GyU I.) 

AELIN-UlAL (Aelin-Uial) S. Szó szerinti jelentése: szürkület-tó. Doriath 
déli vidéke a Sirion folyó mellett, az Áros és a Sirion találkozási pont
ja, és a Sirion vízesése között. A folyó itt több ágra szakad; a terület 
mocsaras, számos tó található itt. (Sz.) 

AELUIN (Aeluin) S. Tengerszem Dorthonion keleti részén, Barahir harami
áinak főhadiszállása. Tiszta vizét Meliannal hozzák összefüggésbe. (Sz.) 

AERANDIR (Aerandir) S. Jelentése: tengeri vándor. Élt: Ek. 600 körül. 
Tengerész, Eárendil útitársa. (Sz.) 

AERIN (Aerin) S. Adán Hador Házából; élt: Ek. 473-96 körül. Dor-ló-
minban lakott, és (vélhetőleg a Nirnaeth Arnoediad után ) egy kelet
lakóhoz, bizonyos Broddához ment feleségül. (Sz.) 

AERLINN (Aerlinn) S. Szó szerinti jelentése: tengerdal. Lásd: A Elbe
reth Gilthoniel. 

AGARWAEN (Agarwaen) S. Jelentése: vérfoltos. Túrin neve Nargoth-
rondban. (Sz.) 

ÁGAS-FOLYÓ (Derrilyn) Egy képzeletbeli folyó neve Zsákos Bilbó 
egyik versében. Az angol szövegváltozatban szereplő név egy tünde
szó eltorzított formája. (TB.) 

ÁGAS-FOLYÓ A Fűztekeres neve a TB. magyar nyelvű változatában. 
AGGBAK (Oldbuck) Hobbit család, tagjai eredetileg Mocsolyaszegen 

éltek, és meglehetős befolyással bírtak. A jelek szerint Mocsolyaszegi 
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Bukka volt az ősük, a Megye első thánja. A családfők általában thá-
nok voltak, egészen Hk. 2340-ig, amikor Aggbak Gorhendad átköl
tözött Bakföldére, és Borbakra változtatta a család nevét. Az „Agg
bak" név eredeti, hobbit formája: Zaragamba. (GyU III.) 

AGGBAK GORHENDAD (Gorhendad Oldbuck) Hobbit, Megye-lakó. 
Élt: Hk. 2340 körül. Eredetileg Mocsolyaszegen élt, de 2340-ben át
költözött Bakföldére, és Borbakra változtatta a családnevét. Felépí
tette Bortelkét, utódai ennek urai lettek. (GyU L; GyU III.) 

AGLAROND (Aglarond) S. Jelentése: csillámló barlangok. A Helm-szurdok 
barlangja. Először a númenoriak, majd a rohírok használták, utóbbiak 
menedékként és raktárként. A kürtvári csata során itt küzdött Gimli, 
feltűnt neki a barlangok szépsége. A GyH után néhány erebori törppel 
itt telepedett le, ő lett a Csillogó Barlangok Ura. Valószínűleg itt ko
vácsolták Minas Tirith új kapuit. Aglarond törpjei nagyon sokat dol
goztak Gondornak és Rohannak. Egyéb elnevezései: Helm-szurdok 
barlangja; Csillogó Barlangok; Aglarond Csillogó Barlangjai. (GyU II.; 
GyU III.) 

AGLON (Aglon) S. Szó szerinti jelentése: szűk hágó. Átjáró a Dortho-
nionon és a Himringen Lothlann és Beleriand között. Celegorm 
és Curufin őrizte, de a Dagor Bragollach során Morgoth csapatai 
mégis átjutottak. Maedhros nem sokkal később visszafoglalta. Ami
kor a Nirnaeth Arnoediad után északra menekült, a hágó védtelen 
maradt. (Sz.) 

AGLON-HÁGÓ (Pass of Aglon) Lásd: Aglon. 
AGYAR (Fang) Zsizsik gazda egyik kutyája. (GyU I.) 
AGYAR-HEGY (Mount Fang) Lásd: Orthanc. (GyU II.) 
AGYARTORNYOK (Towers of the Teeth) Két torony, Narchost és Carchost. 

A Cirith Gorgor két oldalán Gondor építette őket, hogy szemmel le
hessen tartani Mordort. Hk. 1636 körül üressé váltak, később Szauron 
telepedett be. Ezt követően a tornyok ork-erődök voltak. A GyH 
során, az Egy Gyűrű megsemmisítésekor mindkettőt lerombolták. 
Mordor Agyarainak is nevezték őket. (GyU II.; GyU III.) 

AHA (Aha) Q. Jelentése: düh. A d tengwa kései neve (11), a jel a h han
got jelöli. Lásd még: Hárma. (GyU III.) 

AlGLOS Lásd: Aeglos 
AlKANÁRO (Aikanáro) Q. Szó szerinti jelentése: éles (vagy lehulló) láng. 

Aegnor eredeti neve. (Sz.) 
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AlNUK MÁSODIK MUZSIKÁJA (Second Music of the Ainur) Ilúvatar dal
lama, amelyet az ainuk és az emberek fognak énekelni a Vég után. Ál
lítólag még az elsőnél is fantasztikusabb lesz, bár azt még a tündék 
sem tudják, hogy pontosan mi lesz ez, és milyen szerepet kapnak majd 
benne ők és a törpök. (Sz.) 

AlNUK MUZSIKÁJA (Music of the Ainur) Az Ainulindalé. (Sz.) 
AlNULlNDALE (Ainulindalé) Eá teremtésének, Melkor lázadásának, Arda 

létrehozásának krónikája. Szoros kapcsolatban van a Quenta Silma-
rillionmi. Vélhetőleg a tinoni Rúmil eredeti művén alapszik. Közép
földére a nolda száműzöttek vitték magukkal. Bilbó ezt olvashatta. 
Lásd még: Ainulindalé, az eredeti. (Sz.) 

AINULINDALÉ, AZ EREDETI (Ainulindalé) Eá teremtésének története. 
Tirioni Rúmil írta meg az Ek.-ban. Vélhetőleg ez a Piros Könyvben 
is megtalálható teremtéslegenda forrása. (Sz.) 

AlNUR; AlNUK (Ainur) Q. Jelentése: szentek. Angyali szellemek, Ilú
vatar gondolatának gyermekei. Legtöbbjük Ilúvatarral lakik, de néhá
nyan, a valák és a maiak, eljöttek Eára, hogy beteljesítsék az Ainu-
lindalét. Mások - Ungoliant, Melkor, Szauron és a balrogok - éppen 
ellenkező céllal érkeztek. Ok hódítani akarnak, a Fény elpusztítása a 
céljuk. Nincs jellegzetes, állandó alakjuk, nevüket már Eán kapták. Bár 
szellemek, nem azonos neműek. Egyéb neveik: Nagyok; Szentek. (Sz.) 

AJÁNDÉK ORSZÁGA Lásd: Andor. 
AKALLABÉTH (Akallabéth) Ad. Szó szerinti jelentése: a megbukott/alá

hullott. Ezt nevet a dúnadánok adták Númenornak, lerombolását 
követően. Quenya megfelelője: Atalanté. (Megfigyelendő e név és a 
görög Atlantisz közötti hangzásbeli hasonlóság!) 

AKALLABÉTH (Akallabéth) Númenor megalapításának és bukásának tör
ténete, valószínűleg a dúnadánok állították össze a Harmadkor haj
nalán. Egy gondori kézirat formájában maradt fenn, amelyet a Tukok 
számára készítettek. Az iratot Nagyszmiálban őrizték. (GyU L; 
GyU III.; Sz.) 

ALAG-ÚT; ALSÓ ÚT (Under-way) Orkjárat a Banyapók odújában, való
színűleg az Alsó Kapu és a Banyapókot elzáró kőkapu közötti alag
út. (GyU II.) 

ALAGI (Underhill) Hobbit család, egyes tagjai a Megyében éltek. Frodó, 
amikor Hk. 3018-ban Völgyzugolyba utazott, ezt az álnevet hasz
nálta. (GyU I.) 
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ALATÁRIEL Lásd: Alatariel. 
ALATARIEL Q. Jelentése: alata (ragyogás) + riel (tincses leány) Galad-

riel eredeti neve. 
ALCARIN, A DICSŐSÉGES (Alcarin, the Glorious) Lásd: Atanatar, II. 
ALCARINQUÉ (Alcarinqué) Q. Jelentése: dicsőséges. Csillag, amit Varda 

készített a tündék felébresztésére tett kísérlet előkészületei során. (Sz.) 
ALCARONDAS (Alcarondas) Ar-Pharazón zászlóshajója, a númenori flot

ta többi egységével együtt Valinor felé menet pusztult el. Tenger Pa
lotájának is nevezték. (Sz.) 

ALDA (Aida) Q. Jelentése: fa. A ^ tengwa neve (28); a quenya nyelvben 
az Id, a sindában és a nyugoriban inkább az Ih jelölésére használják. 
(GyU III.) 

ALDALÓMÉ (Aidalómé) Q. Jelentése: fa-árnyék. Fangorn, az ent így ne
vezte a Fangorn-erdőt, vélhetőleg az erdő teljes nevének egy része. 
(GyU II.) 

ALDAMIR (Aldamir) Q. Szó szerinti jelentése: fa-ékszer. Született: Hk. 
1490, meghalt: Hk. 1540. Dúnadán, Gondor huszonharmadik kirá
lya. Erőszakos halállal pusztul el. (GyU III.) 

ALDARON (Aldaron) Q. Szó szerinti jelentése: fák ura. Oromé" egyik 
címe. (Sz.) 

ALDEA (Aldéa) Q. Jelentése: fa-nap. Az enquié negyedik napjának núme
nori és nyugori alakja, a Fehér Fa iránti tiszteletből nevezték el így. 
A sinda alak: orgaladh, a hobbit forma: trewesdei. Lásd még: Al-
dúya. (GyU III.) 

ALDOR (Aldor) Roh. Jelentése: herceg, öreg. Ember, Rohan harmadik 
királya (Hk. 2570-2645 között.) Élt: Hk. 2544-2645. Hetvenöt éven 
át uralkodott, megszerezte Rohannak a Vas-folyótól keletre lévő te
rületeket. (GyU III.) 

ÁLDOTT BIRODALOM Lásd: Boldog Birodalom. A Sz. magyar változa
tában ezen a néven szerepel. 

ÁLDOTT NAPOK (Days of the Bliss of Valinor) Valinor fénykora. Melkor 
leláncolásával, és a három nemzetség Eldamarba érkezésével kezdő
dött, a Két Fa megmérgezésével és a noldák lázadásával ért véget. 
Három Koron keresztül tartott. (Sz.) 

ALDUDÉNIÉ (Aldudénié) Q. Jelentése: két fa siratója. A Két Fa pusztu
lásáról szóló dal; Elemmíré szerezte nem sokkal azután, hogy az eldák 
tudomást szereztek az eseményről. (Sz.) 
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ALDÚYA (Aldúya) Q. Jelentése: fák napja. Az enquie negyedik napjának 
quenya formája; a Két Fáról nevezték el. A sinda alak: orgaladhad. 
(GyU III.) 

ALFIRIN (Alfirin) S. Aranyszínű virág, ami többek között Lebennin me
zein található. (GyU III.) 

ALKONY (Twilight) A Hk. végén ez a szó jellemezte leginkább a tündék 
helyzetét. Lásd még: a Hervadás Évei. (GyU III.) 

ÁLLHATATOS (Steadfast) Lásd: Mardil; Voronwé". 
ALMAREN (Almaren) Q. Sziget Középfölde nagy tavában, a Két Lám

pás korában itt laktak a valák. Amikor Melkor ledöntötte a Lámpá
sokat, a sziget megsemmisült. (Sz.) 

ALMAREN SZIGETE (Isle of Almaren) Lásd: Almaren. 
ALQUALONDÉ (Alqualondé) Q. Jelentése: hattyú-kikötő. Város és kikö

tő Eldamarban, a Calaciryától északra eső parton. A telerek építették, 
Amanba érkezésük után. Ura: Olwé. Egy hatalmas, természetes ere
detű boltíven keresztül lehetett megközelíteni. Egyéb nevei: Hattyú
öböl; Öböl. (GyU I.) 

ALQUALONDÉI HATTYÚLÁNY Lásd: Earwen. 
ALSÓ CSARNOKOK (Lower Halls) Erebor alsó szintje. Szmog itt gyűj

tötte össze kincseit. A Mellékajtón keresztül lehetett megközelí
teni. (H.) 

ALSÓ KAPU (Undergate) Cirith Ungol tornyának alsó kapuja, a Ba
nyapók odújából idevezető alagúton keresztül lehet megközelíteni. 
(GyU II.) 

ALTARIEL (Altariel) Q. Jelentése: alta + riel = sugárzó + ékes leány. Az 
aranyhajú Galadriel eredeti neve. (Sz.) 

ALVILÁG (Underworld) A Pokol, Középfölde és a Mennyország ellen
téte. A sindák Aduialnak, a hobbitok Evendimnek nevezték. (GyU III.) 

AMAN FÉNYE (Light of Aman) A Két Fa fénye. Ez hasonlított a legjob
ban Ilúvatar fényére. Valinor Fényének is nevezték. (Sz.) 

AMAN FÖLDJE (Land of Aman) Q. Aman. (Sz.) 
AMAN HEGYEI (Mountains of Aman) Lásd: Pelóri. 
AMANDIL (Amandil) Dúnadán, Andúnié utolsó ura, Elendil apja, a Hű

ségesek vezetője. Ellenállt Szauron kísértéseinek, de végül, amikor 
látta a végzet közeledtét, azt tanácsolta követőinek, szálljanak ha
jóra. O maga Amanba ment, hogy kegyelmet kérjen a valáktól. Soha 
többé nem hallottak róla. Meghalt: Mk. 3319 táján. (GyU III.) 
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AMANYAR (Amanyar) Q. Jelentése: Amanból valók. Az eldák, akik vég
rehajtották a Nagy Utazást, és szembeszálltak az úmanyákkal. (Sz.) 

AMARIÉ (Amarié) Vanya elda, Finrod szerelme. Nem követte Finrodot 
a száműzetésbe. (Sz.) 

AMBAR (Ambar) Q. Jelentése: sors, végzet. Vagy egy bizonyos személy sor
sa, végzete, vagy Eá (Arda, sőt az Ainulindalé) sorsa, végzete. (GyU III.) 

AMBARONA (Ambarona) Q. Fangorn, az ent így nevezte a Fangorn-
erdőt; vélhetőleg az erdő teljes nevének egy része. (GyU II.) 

AMLACH (Amlach) Adán a Harmadik Házból, Imlach fia. Élt: Ek. 4. sz. 
Először nem akart csatlakozni a Melkor ellen fellépőkhöz, ám miután 
bezárták a nagy tanácsban, meggondolta magát, és belépett Maedhros 
Szövetségébe. (Sz.) 

AMLAITH (Amlaith) Lásd: Fornosti Amlaith. 
AMON AMARTH (Amon Amarth) S. Szó szerinti jelentése: végzet domb

ja. Gondor lakói akkor adták ezt a nevet Orodruinnak, amikor a 
Szauron által Mk. 3429-ben Gondor ellen indított támadást megelő
zően lángra lobbant. (GyU III.) 

AMON DIN (Amon Din) S. Jelentése: csendes domb. Domb Gon-
dorban, a Drúadán-erdőségtől keletre. A tetején jelzőtorony áll. 
(GyU III.) 

AMON EREB (Amon Ereb) S. Jelentése: magányos domb. Az Andram 
legészakibb része. A domb magányosan áll, Geliontól látótávolságra. 
Stratégiai szempontból fontos, hiszen ez Kelet-Beleriand legdélibb 
erődítménye, ez őrzi a Taur-im-Duinath irányába vezető utakat. 
Másik neve: Ereb. (Sz.) 

AMON ETmT (Amon Ethit) S. Jelentése: kémek dombja. Domb Bele-
riandban, Finrod hordatta össze. Nargothtól egy mérföldre, keleti 
irányban található, a tetejéről szemmel tartható, ki közelít a város felé. 
Kémek dombjának is nevezték. (Sz.) 

AMON GWARETH (Amon Gwareth) S. Domb Tumladenben, erre épült 
Gondolin városa. Az északi oldala a Caragdűr. (Sz.) 

AMON HEN (Amon Hen) Sz. Jelentése: a szem dombja. A Nen Hithoel 
déli részénél álló három domb egyike, az Anduin nyugati partján. 
A tetején épült fel a Látók Posztja. Nyugoriul Látódombnak, köz
nyelven Szemek Dombjának nevezik. (GyU I.) 

AMON LHAW (Amon Lhaw) S. Jelentése: a fül dombja. A Nen Hithoel 
déli részénél álló három domb egyike, az Anduin keleti partján. A te-
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tején őrtorony állt, amit a Hallók Posztjának neveztek. Nyugoriul 
Hallódombnak hívták. (GyU I.) 

AMON OBEL (Amon Obel) S. Erdős domb Beleriand nyugati részén, a 
Brethil legmagasabb része. Hk. 5. században egy halad erőd állt itt, 
Ephel Brandir. (Sz.) 

AMON RLJDH (Amon Rüdh) S. Jelentése: tar. Domb Nyugat-Beleriand-
ban, Talath Dirnen és Nivrim között. Itt voltak a Noegyth Nibin csar
nokai. Sziklás és kopasz, kevés növénnyel. (Sz.) 

AMON SÜL (Amon Sül) S. Szó szerinti jelentése: szelek dombja. Lásd 
még: Széltető; Amon Sűl-i Torony. (GyU I.; Sz.) 

AMON SŰL-I TORONY (Tower of Amon Sül) Őrtorony a Széltetőn, 
Elendil építette a Mk.-ban. Itt őrizték az Északi Királyság legfonto
sabb palantírját, emiatt a Hk.-ban véres csatákat vívtak a három biro
dalom határán álló torony birtoklásáért. 1409-ben Rhudaur és Angmar 
egyesített csapatai elfoglalták és felgyújtották, ekkor ölték meg II. Ar-
veleg királyt. A GyH idején a toronyból már csak egy kőgyűrű volt 
látható. (GyU I.; GyU III.) 

AMON UlLOS (Amon Uilos) S. Jelentése: mindig hófehér hegy. A Tani-
quetil sinda neve. (Sz.) 

AMPA (Ampa) Q. Jelentése: horog. AÍZDtengwa neve (14); a quenya nyelv
ben az mp hangok, más nyelvekben a v jelölésére használják. (GyU III.) 

AMRAS (Amras) S. Nolda tünde Féanor házából. Ikertestvérével, Amrod-
dal együtt Féanor legkisebb fia. Esküt tett apja mellett, követte őt Kö
zépföldére, ahol Amroddal Kelet-Beleriand síkságain és erdőiben élt. 
Bár Angband ostromakor nem harcoltak, időnként testvérük, Maed-
hros segítségére siettek. Ek. 6. sz. végén halt meg (testvérével együtt), 
amikor megpróbálták elvenni Elwingtől a szilmarilokat. Amras és 
Amrod külseje majdnem teljesen egyforma volt; szelíd természetűek 
voltak, szerettek vadászni. (Sz.) 

AMROD (Amrod) S. Nolda tünde Féanor házából. Bővebben lásd: Am
ras. (Sz.) 

AMROTH (Amroth) Tündekirály, ő építette Dol Amroth kikötőjét. Nim
ródéi szerelmese volt. Amikor fehér hajóját a szél kifújta a tengerre, 
és a nő még nem tartózkodott a fedélzeten, Amroth beleugrott a víz
be, hogy visszatérjen szerelméhez. Odaveszett. Meghalt: Hk. 1981 
táján. Annak ellenére, hogy Dol Amroth Belfalasban volt, Amroth 
palotája Lórienben állt a Cerin Amrothon. (GyU I.; GyU III.) 
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ANACH (Anach) S. Hágó Észak-Beleriandban, Ered Gorgoroth és a Cris-
saegrim között. Ek. 5. sz. végén a dorthonioni orkok utat építettek 
ezen a helyen, amelyet Dimbar kifosztásakor használtak. (Sz.) 

ANACH-HÁGÓ (Pass of Anach) Lásd: Anach. 
ANADÜNÉ (Anadűné) Ad. Jelentése: nyugati. A Númenóre (númenóri) 

adűni alakja. (Sz.) 
ANAR (Anar) Q. A Nap. (Sz.) 
ANARDIL (Anardil) Q. Szó szerinti jelentése: napimádó. Dúnadán, Gön

dör hatodik királya. Uralkodott Hk. 324-411 között. (GyU III.) 
ANÁRION (Anárion) Dúnadán, Elendil fiatalabbik fia, Isildur fivére. 

Mk. 320-3440 között ő volt Gondor második királya. Númenorból 
két hajóval menekült el, és fivérével megalapította Gondor királyságát. 
Birtokait Anóriennek nevezték el. Székhelye Minas Anorban volt. 
Amikor Szauron 3429-ben megtámadta Gondon, Anárion megvédte 
Osgiliathot és az Anduin partját. Később az Utolsó Szövetség sere
gével behatolt Mordorba. A Barad-dűrból kihajított kő végzett vele. 
(GyU I.; GyU III.) 

ANÁRION DINASZTIÁJA (Line of Anárion) Lásd: Gondor királyai. 
ANÁRION HÁZA (House of Anárion) Gondor királyi családja. (GyU III.) 
ANÁRION HÁZÁNAK HELYTARTÓI (Stewards of the House of Anárion) 

Gondor legfőbb tisztségviselői, a Királyi Tanács vezetői. Minden ki
rálynak volt helytartója. Minardil uralkodását követően, valamennyi 
helytartót Húrin Házából választották. Pelendur helytartó idejében 
(meghalt: Hk. 1998), a cím örökletes lett. Amikor kihalt a királyi csa
lád, a helytartók lettek Gondor uralkodói. (Lásd: uralkodó helytar
tók.) A királyság restaurálása után, a Hk. végén Faramir, az utolsó 
uralkodó helytartó, a király helytartója lett. (GyU III.) 

ANARRÍMA (Anarríma) Q. Csillagkép, amelyet Varda hozott létre, az ős-
csillagokból. (Sz.) 

ANARYA (Anarya) Q. Jelentése: nap-nap. Az enquie második napjának 
quenya alakja, a Napról nevezték el. A sinda alak: oranor, a hobbit 
forma: sunnendei. (GyU III.) 

ANBORN (Anborn) S. Dúnadán Gondorból, Ithilia Kószája. Élt: a GyH 
idején. (GyU II.) 

ANCA (Anca) Q. Jelentése: állkapocs. A od tengwa neve (15); a quenya 
nyelvben az nk hangok jelölésére használják. (GyU III.) 
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ANCALAGON (Ancalagon) S. Jelentése: csattogó állkapcsok. A szárnyas 
sárkányok legnagyobbika, Eárendil ölte meg a Nagy Csatában. Feke
te Ancalagonnak is nevezték. (GyU I.) 

ANDO (Ando) Q. Jelentése: kapu. A TO tengwa neve (5); a quenya nyelv
ben az nd, más nyelvekben a d jelölésére használják. (GyU III.) 

ANDOR (Andor) Q. Jelentése: ajándék-föld. A dúnadánok ezen a néven 
emlegették Númenor t . (Sz.) 

ANDRAM (Andram) S. Szó szerinti jelentése: hosszú fal. Beleriand ter
mészetes védvonala Falastól Nargothrondon keresztül a Sirion víz
eséséig, majd tovább Ramdalig és Amon Erebig. Nargothrond és 
Ramdal határvonalának tartják. (Sz.) 

ANDRÁST (Andrást) S. Jelentése: hosszú part. Földnyelv, mely az Andrast-
fokban végződik, és a Belfalas-öböl nyugati részét választja el a ten
gertől. (Tolkien prof. jegyzetei) 

ANDRAST-FOK (Cape of Andrást) Lásd: Andrást. 
ANDROTH (Androth) S. Jelentése: nagy. Barlangok Mithrimben, valószí

nűleg a Mithnm-hegységben. A N i r n a e t h Arnoediad után néhány 
sinda és edán rejtőzködött itt, később a törvényen kívül álló Tuor bú
vóhelye volt. (Sz.) 

ANDUIN (Anduin) S. Szó szerinti jelentése: nagy folyó. Középfölde észak
nyugati részének legnagyobb folyója, forrásvidékétől körülbelül 1500 
mérföldet tesz meg, míg eljut Belfalas öblének deltájáig. A Bakacsin-
erdő és a Köd-hegység, Anórien, Ithilia kisebb folyóinak, valamint 
R o h a n és Lebennin néhány folyójának vízgyűjtője; az általa és mel
lékfolyói által uralt vidéket Anduin-völgyének is nevezik. Főbb mel
lékfolyói: Nőszirom-folyó; Celebrant; Limjód; Entséd; Morgulduin; 
Erűi; Sirith; Poros. Nyugoriul Nagy-folyónak nevezik. Lásd még: 
Carrok, Sarn Gebir, Rauros, Nindalf, N e n Hithoel , E t h i r Anduin, 
Cair Andros. ( G y U L; Sz.) 

ANDUIN VÖLGYEI (Vales of Anduin) Az Anduin folyó völgye, legin
kább a felső völgyek, a Rauros fölötti részek. Szűkebb értelemben 
véve a völgyek a hobbitok és bizonyos embercsoportok származási 
helyei. Bár a terület termékeny és szép, Dol Guldur miatt a G y H ide
jére jóformán lakatlanná vált. A GyU-ban az itt élők közül csupán a 
Beornfiakról és a Nőszirom-folyó tájának sztúrjairól esik szó. (GyU I.) 

ANDUIN VÖLGYÉNEK NÉPEI (Men of the Vales of Anduin) Különböző 
típusú emberek, akik a Bakacsin-erdő és a Köd-hegység között éltek. 
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Közülük sokan rokonságban álltak az edánokkal. Bár a szövegek sze
rint a GyH idején csak a Beornfiak és a Fanyüvők éltek ezen a vidé
ken, gyanítható, hogy a rohírok, a suhatagiak és a hosszú-táviak, va
lamint az északi emberek is itt laktak valamikor. A Völgy lakói 
különböző nyelveken beszéltek, ezek közül majdnem mindegyik ro
kon az Ad.-val. Javarészt „jók" voltak, Gondon segítették az orkok 
elleni küzdelemben. (GyU III.) 

ANDÚNIÉ (Andúnié) Q. Jelentése: nyugat. Város és kikötő Númenor 
nyugati partján. Egykor Númenor legfontosabb városa volt, mert az 
Eresséából érkező eldák itt kötöttek ki. Amikor az Árnyék rávető
dött Númenorra, Armenelos mind méretben, mind fontosságban 
nagyobbá vált nála. A benne lakó Hűségesek kénytelenek voltak át
költözni a keleti partvidékre. Urai Valandil leszármazottai, aki Sil-
marien fia. Okét tekintették Númenor legelőkelőbb nemeseinek. 
(GyU III.) 

ANDÚNIÉ URAI (Lords of Andúnié) Dúnadánok, Númenor királyainak 
fő tanácsadói (a királyság végnapjaiban), a Hűségesek vezetői. Ok vol
tak Silmarien örökösei, Tar-Elendil legidősebb gyermekei. Az utolsó 
Úr Amandil volt, Szálas Elendil apja. Örökségüket Barahir gyűrűje 
és a palantírok képezték. Pozíciójuk szimbóluma az az ezüstjogar 
volt, amit később Annúminas jogaraként emlegettek. (GyU III.) 

ANDÚRIL (Andúril) Q. Jelentése: nyugat-ragyogása. II. Aragorn kard
ja, Narsil szilánkjaiból kovácsolták a völgyzugolyi tündekovácsok, 
Hk. 3018-ban. A pengéjén Elendil hét csillaga volt látható Isildur fél
holdja és Anárion napja, valamint néhány rúna között. Története, tu
lajdonosa és fényessége miatt hamar híressé vált. Egyéb nevei: Nyu
gat Lángja; Kettétört Kard; Újjákovácsolt Kard. (GyU L; GyU II.; 
GyU III.) 

ANFALAS (Anfalas) Gondori hűbérbirtok, part menti vidék Lefnui és 
Morthond között. Nyugoriul Hosszúmartnak nevezik. (GyU L; 
GyU III.) 

ANFAUGLIR (Anfauglir) S. Szó szerinti jelentése: nagy szomjú száj. 
Lásd: Carcharoth. (Sz.) 

ANFAUGLITH (Anfauglith) S. Jelentése: nagy szomjú hamu. Ard-galen 
neve, miután a Dagor Bragollach során felégett. Felperzselt sivatag 
lett belőle, csak Haudh-en-Nirnaeth maradt zöld. Egyéb nevei: Dor-
nu-Fauglith; Fuldokló Por. (Sz.) 
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ANGA (Anga) Q. Jelentése: vas. A CCj tengwa neve (7), a quenya nyelv
ben az ng hangok jelölésére használják. (GyU III.) 

ANGAINOR (Angainor) Q. Jelentése: vas. Lánc, amelyet Aulé készített 
Melkor megkötözésére. (Sz.) 

ANGAMAITÉ (Angamaité) Q. Jelentése: vas... Dúnadán, Castamir déd
unokája, Umbar kalózainak vezére. Fivérével, Sangahyandóval ő ve
zette a Pelargir elleni támadást Hk. 1634-ben, amelynek során Gondor 
királya, Minardil életét vesztette. (GyU III.) 

ANGAMANDO (Angamando) Lásd: Angband. 
ANGARÁTO (Angaráto) Q. Jelentése: vas-kiváló-ember. Angrod nevé

nek quenya formája. (Sz.) 
ANGBAND (Angband) S. Jelentése: vasbörtön. Hatalmas föld alatti erőd, 

börtön, barakk, bánya és gyár. Ura: Morgoth. Menegrothtól északra, 
körülbelül 150 mérföldnyire található, az Ered Engrin délnyugati sar
ka mögött. Melkor a Két Lámpás megsemmisítése után építette. Elő
ször Szauroné volt, ennek kellett volna védenie Utumnót, a valák tá
madásaitól. Az Erők Nagy Csatája során megsemmisült, de vermeit 
nem ürítették ki. A balrogok és Melkor csatlósai uruk fogsága idején 
itt rejtőztek el. 
Miután a szilmarilokkal visszatért Középföldére, Melkor újjáépítette. 
Föléje építette a Thangorodrimet, és készített egy nagy alagutat, ame
lyen keresztül - az Ered Engrin alatt - Ard-galenbe lehetett eljutni. 
A Nagy Kincs Háborúja alatt Melkor főhadiszállása volt, itt nevelte ször
nyeit. Bár többször is megtámadták, Angbandot csak a Nagy Csatában 
sikerült elfoglalni. Egyéb nevei: Vaspokol; Angamando. (GyU I.) 

ANGBAND OSTROMA (Siege of Angband) Beleriand háborúinak azon 
szakasza, amely majdnem négyszáz éven át tartott, s melynek során 
Morgoth Angbandban maradt, a noldák felügyelete alatt. Az ostrom 
a Dagor Aglareb után kezdődött, és a Dagor Bragollachal ért véget. 
Az ostrom során az eldák nem tettek kárt Morgothban, ám az Ellen
ség türelmesen növelte erejét. (Sz.) 

ANGBOR (Angbor) Gondori férfi, vélhetőleg dúnadán, a GyH idején 
Lamedon ura. O irányította Linhir védőit a kalózok támadásakor, és 
a csata után ő vezette azt a sereget, ami átvonult Minas Tirithbe. 
(GyU III.) 

ANGERTHAS DAERON (Angenhas Daeron) S. Jelentése: Daeron hosszú 
rúnái. A certhek egy fajtája, a Certhas Daeron továbbfejlesztett vál-
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tozata. Bár Daeron nevéhez kapcsolják, valószínűleg az eregioni 
noldák dolgozták ki, és ők is használták ezt a rendszert. Khazad-dűm 
törpjei kissé átalakítva használták (Lásd: Angerthas Moria). Egyéb 
nevei: Daeron ábécéje; Daeron rúnái. (GyU III.) 

ANGERTHAS MORIA (Angerthas Moria) S. Jelentése: Khazad-dűm hosszú 
rúnasorai. Az Eregionban használt Angerthas Daeron „törpösített" 
változata, melyet Durin Népe Khazad-dűmban és Ereborban alkal
mazott. A változtatások nem alkotnak rendszert. Azért volt szükség 
rájuk, mert a törpök nyelvében vannak olyan hangok, amelyek a tün
dékéből hiányoznak. Erebor törpjei később ismét átalakították a rend
szert, amely ekkor már jobban hasonlított az eredetire. (GyU III.) 

ANGHABAR (Anghabar) S. Jelentése: vasbányák. Gondolin vasbányája, 
Maeglin fedezte fel Echoriath északi részén. (Sz.) 

ANGLACHEL (Anglachel) S. Jelentése: vas-láng. Meteoritikus vasból ké
szített kard, az Eöl által készített két fegyver egyike. Eöl hálaképpen 
ezt ajándékozta Elwének azért, mert megengedte neki, hogy Nan El-
mothban lakjon. Melian figyelmeztetése ellenére, hogy Eöl gonosz
sága benne van a kardban, Beleg - amikor másodszor indult Túrin 
keresésére - kivette Anglachelt Menegroth fegyvertárából. Túrin 
azután (akarata ellenére) éppen ezzel ölte meg Beleget. 
Ezt követően Túrin Nargothrondban újrakovácsoltatta a pengét, és 
elnevezte Gurthangnak. Jelentős tetteket hajtott végre vele, és amikor 
eljött az ideje, önmaga ellen fordította. Gurthang, miután végzett 
gazdájával, eltörött. Szilánkjai ott hevertek Túrin holtteste mellett. 
Anglachel fekete volt és nagyon kemény, Gurthang széle izzani lát
szott. A jelek szerint a kard értelmes „lény" volt. (Sz.) 

ANGMAR (Angmar) S. Szó szerinti jelentése: vasotthon. A Köd-hegy
ség északi részének két oldalán, az Etten-sziktől északra fekvő terü
leteken lévő boszorkánykirályság. Uralkodója a Nazgűl, akit később 
Angmar boszorkánykirályaként ismertek. Fővárosa Carn Dűm volt. 
Orkok, Domblakók, és más efféle lények éltek benne. 
Angmar Hk. 1300 körül vált jelentőssé. Az ezt követő hétszáz évben 
megpróbálta elpusztítani az északi dúnadánokat. Cardolan és 
Rhudaur hamar elesett. Az előbbit 1409-ben, az utóbbit még koráb
ban pusztították el, de Arthedain - a völgyzugolyi és lindoni tündék 
segítségével - egészen 1974-ig kitartott, bár 1409-ben kis híján odave
szett. 1975-ben a fornosti csatában a Boszorkánykirányt legyőzte a 
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lindoni sereg (amelyeket Círdan és Eárnur vezetett, és amelynek 
része volt Earnur gondori serege is), valamint a Völgyzugolyból ér
kező, Glorfindel által vezetett csapat. Északról kiűzték a Boszor
kánykirályt, szolgáit pedig a Köd-hegységtől nyugatra eső vidékeken 
lemészárolták és szétszórták. Az a néhány, aki életben maradt a he
gyek keleti oldalán, az Éothéodok kezétől esett el. (GyU I.; GyU III.) 

ANGMARI BOSZORKÁNY-ÚR (Witch-King of Angmar) A név, amelyen a 
nazgülok urát Angmarban ismerték. (GyU III.) 

ANGRENOST (Angrenost) S. Jelentése: vas-erőd. Lásd: Vasudvard. 
(GyU II.) 

ANGRIM (Angrim) Adán az Első Házból, Gorlim apja. Élt. Ek. 430 kö
rül. (Sz.) 

ANGRIST (Angrist) S. Jelentése: vasvágó penge. Kés, amelyet Telchar 
készített. Béren elvette Curufintől, ezzel feszítette ki Melkor Vasko
ronájából az egyik szilmarilt. Amikor a második ékkövet is ki akarta 
vágni, a penge eltörött. Mint a nevéből is kiderül, az Angrist elég erős 
volt ahhoz, hogy könnyedén átvágja a vasat. (Sz.) 

ANGROD (Angrod) S. Jelentése: vas-kiváló. Nolda tünde Finrod házából, 
Finarfin harmadik fia. Fivéréhez, Aegnorhoz hasonlóan ő is vissza
tért Középföldére. Dorthonion északi lejtőin telepedett le. O volt az 
első száműzött, aki belépett Doriathba. Ö mondta el Elwének a nol
dák lázadásának történetét. A Dagor Bragollach során Thangorodrim 
tüzétől pusztult el, Ek. 455-ben. Nevének quenya alakja: Angaráto. (Sz.) 

ANGUIREL (Anguirel) S. Jelentése: vas... Kard, melyet Eöl kovácsolt; 
Anglachel társa. Eöltől Maeglin lopta el. (Sz.) 

ANNA (Anna) Q. Jelentése: ajándék. Aíl tengwa neve (23). (GyU III.) 
ANNAEL (Annael) Mithrimi sinda elf az Ek.-ban, Tuor mostohaapja. (Sz.) 
ANNATAR (Annatar) S. Jelentése: ajándék-úr. Ezt a nevet Szauron kap

ta a Mk.-ban, amikor el akarta csábítani Középfölde tündéit. (Sz.) 
ANNON-IN-GELYDH (Annon-in-Gelydh) S. Jelentése: noldák kapuja. Egy 

föld alatti folyóágy keleti bejárata Dor-lómin hegyeiben. Az alagúton 
át Cirith Ninniachba lehet eljutni. Turgon építette, amikor Nevrast-
ban élt. (Sz.) 

ANNÚMINAS (Annúminas) S. Szó szerinti jelentése: nyugat tornya, nap
nyugta tornya. Város, amelyet Elendil épített Nenuial partján; Arnor 
első fővárosa. A Hk. 250 és 861 közötti időszakban, Arnor hanyat
lása miatt, gyakorlatilag lakatlan volt, az udvar Fornostba költözött. 

• 
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A Negyedkor hajnalán Elessar újjáépítette, és így az Újraegyesült Ki
rályság északi fővárosa lett. Észak legfontosabb palantírját Annúmi-
nasban őrizték - egészen elvesztéséig. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

ANNÚMINAS JOGARA (Sceptre of Annúminas) Ezüst rúd, egykoron 
Andúnié uralkodóinak tulajdonában volt. Középföldére Elendil hozta 
el, ez lett Arnor királyainak legfontosabb jelképe. Az Északi Királyság 
megszűnte után Völgyzugolyban őrizték. Elrond esküvői ajándék
ként Elessarnak adta. Ezt követően Arnor uralkodóinak szimbólu
mává vált. (GyU III.) 

ANOR LÁNGJA (Flame of Anor) Az erő, amelyet Gandalf használt. 
(GyUI.) 

ANÓRIEN (Anórien) S. Jelentése: napföld. Gondornak Eruitól északra, 
Anduintól nyugatra, Rohantól keletre és délre eső része, eredetileg 
Anárion nemesi birtoka. Hozzátartozik a Drúadán-erdőség, termé
keny a termőföldje. Fővárosa és legnagyobb települése: Minas Tirith. 
Ó-sinda nyelven Anóriendnek nevezték. (GyU III.) 

ANTANI (Antani) Lásd: Edánok 
ANTO (Anto) Q. Jelentése: száj. A D5 tengwa neve (13); a quenya 

nyelvben az nt, más nyelvekben a db hangok jelölésére használják. 
(GyU III.) 

APANÓNÁK (Apanónar) Q. Jelentése: másodszülött. Az embereket ne
vezték így az eldák. (Sz.) 

AR- (Ar-) Ad. Jelentése: királyi, király. Előtag, amely Núnemor azon 
uralkodóinak nevében szerepel, akik adűni nevet vettek fel. Lásd még: 
Tar- (GyU III.) 

AR-ADÜNAKHŐR (Adűnakhőr, Ar-) Ad. Jelentése: nyugat ura. Dúnadán, 
Númenor tizenkilencedik (Mk. 2899- ?) királya, az első olyan uralko
dó, aki adűni nevet választott magának. Üldözte a Hűségeseket, és 
büntette a tündenyelv nyilvános használatát. Nevének quenya for
mája: Herunúmen. (GyU III.; Sz.) 

AR-GIMILZÓR (Gimiizőr, Ar-) Ad. Dúnadán. Élt: Mk. 3125 körül. 
Númenor huszonkettedik királya. A nő akarata ellenére feleségül 
vette Inzilbéthet. Boldogtalan házasságukból két gyermek született: 
Tar-Palantir és Gimilkhád. Gimiizőr nem törődött a Fehér Fával. 
(GyU III.; Sz.; TB.) 

AR-lNZILADÜN (Inziladün, Ar-) Ad. Jelentése: nyugat virága. Lásd: 
Tar-Palantir. (GyU III.) 
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AR-PHARAZÖN (Pharazőn, Ar-) Ad. Jelentése: arany. Dúnadán, Núme
nor huszonnegyedik és egyben utolsó királya (Hk. 3255-3319 kö
zött). Gimilkhád fia, Tar-Palantir unokaöccse. Nagybátyja uralkodása 
idején ő vezette a lázadó númenóriakat. Tar-Palantir halála után erő
szakkal feleségül vette a trón örökösnőjét, Tar-Mírielt. 
Ambiciózus férfi, nagy harcos volt, népszerű királynak számított. Ural
kodása fénypontja 3261-ben volt, amikor hatalmas sereget gyűjtött, 
áthajózott Középföldére, és legyőzte Szauront. Diadalittasan átvitte 
Númenorba. Ezt követően ő is és udvara is az Árnyék befolyása alá 
került. A következő ötven évben a királyságban egyre nagyobb lett a 
káosz, egyre elszántabban üldözték a Hűségeseket. A király elfordult 
Nimlothtól, és emberáldozatokat kínált fel Melkornak. Szauron rá
beszélte, hogy támadja meg Valinort, és szerezzen magának halhatat
lanságot. 3310—3319 között a király megszervezte a nagy sereget, és 
3319-ben Áldott Aman partjára lépett. Serege a Világ Változása miatt 
az Elfeledettek Barlangjába záródott, Númenor megsemmisült. A ki
rály ritkábban használatos quenya neve: Tar-Calion volt. (GyU III.) 

AR-SAKALTHŐR (Sakalthőr, Ar-) Ad. Dúnadán, Númenor huszonegye
dik királya. Élt: Mk. 31. sz. (GyU III.) 

AR-ZlMRAPHEL (Zimraphel, Ar-) A név, amelynek viselésére Ar-Phara-
zőn Tar Mírielt kényszerítette. (Sz.) 

AR-ZIMRATHÓN (Zimrathőn, Ar-) Ad. Dúnadán, Númenor huszadik 
királya. Uralkodott: Mk. 3000 körül. (GyU III.) 

ARADAN (Aradan) S. Jelentése: kiráh/ embere. Adán a Harmadik Ház
ból, Marach fia. Élt: Ek. 4. sz. Születésekor kapott neve Malach volt. 
Ifjúkorában népével együtt Eriadorból Estoladba vándorolt. Nem 
sokkal később Hithlumba ment, ahol tizennégy évet töltött, vélhető
leg Fingolfin szolgálatában. Itt kapta sinda nevét. Népe egy részének 
ura volt. (Sz.) 

ARADOR (Arador) S. Jelentése: királyi. Dúnadán, az Északi Dúnadánok 
tizennegyedik vezére (Hk. 2912-30 között). Hegyi trollok ölték meg 
az Etten-mocsárban. (GyU III.) 

ARAGLAS (Araglas) S. Jelentése: királyi levél, hajtás. Dúnadán, az Észa
ki Dúnadánok hatodik vezére (Hk. 2327-2455 között). (GyU III.) 

ARAGORN, I. (Aragorn II.) S. Jelentése: királyi fa. Dúnadán, az Északi 
Dúnadánok ötödik vezére (Hk. 2319-27 között), farkasok ölték meg. 
(GyU III.) 
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ARAGORN, II. (Aragorn II.) (Hk. 2931-Nk. 120) Dúnadán, az Északi 
Dúnadánok tizenhatodik és egyben utolsó vezetője (2933-3019), aki 
visszaállította a középföldi dúnadán királyságok egységét és Elessar 
néven az első Újraegyesített Királyság uralkodója lett (3019-Nk. 120). 
Isildur örököseként titokban nevelték fel Völgyzugolyban, és húsz
éves koráig Esteinek hívták, míg Elrond fel nem fedte előtte szárma
zásának titkát. Ezután Aragorn útnak indult, és elment a Vadonba. 
Közel hetven évig különböző módokon küzdött Szauron ellen, és 
számos nép szokásait kitanulta, míg kora legkeményebb és legböl
csebb embere vált belőle. Ebben az időben álnéven és rangrejtve szol
gálta a rohani Thengelt és a gondori Ectheliont. Gondorban Thorongil 
néven ismerték a Kószák csillaga miatt, amit viselt. 
Legnagyobb tettére 2980-ban került sor, amikor egy csapattal rajtaü
tött Umbaron, és elpusztította a kalózflotta jelentős részét. 2956-ban 
találkozott Gandalffal, és hamarosan közeli barátokká váltak. 3017-
ben, tizenhárom évig tartó kutatás után - Gandalf kérésére -, elfogta 
Gollumot. A következő évben Bríben találkozott Frodóval és társai
val, majd segített nekik eljutni Völgyzugolyba. 
Aragorn egyike lett a Gyűrűszövetség kilenc tagjának, és miután Kha-
zad-dűmban elveszítették Gandalfot, ő állt a csapat élére. A Gyűrűhá
borúban Aragorn egyike volt azoknak, akik a kürtvári csatában a vé
delmet irányították; Rohanban hamar összebarátkozott Éomerrel. 
Ezután - a Szauron hatalma alól kiszabadított palantírban látott infor
mációk birtokában - Legolas, Gimli és egy csapat Kósza kíséretében 
útnak indult a Holtak Ösvényén. Aragornnak, mint Isildur örökösé
nek, sikerült rávennie a Holtakat, hogy engedelmeskedjenek neki, 
majd segítségükkel legyőzte a pelargiri kalózokat, és foglyul ejtette a 
hajóhadukat is. Ezután hatalmas sereget gyűjtött Dél-Gondorban és 
Minas Tirith-hez vonult, hogy időben megfordítsa a pelennori csata 
menetét. Később a nyugati seregek kapitánya lett. 
A Gyűrűháborút követően Aragorn az első Újraegyesített Királyság 
uralkodója lett, illetve - Elessar Telcontar néven - a Nyugatfölde ura. 
Feleségül vette Arwent, Elrond leányát. Százhúsz évig tartó uralko
dása alatt kiterjesztette a Királyság határait, és visszaállította a régóta 
nélkülözött békét és jólétet. Szauronnal folytatott küzdelmei során 
nagy bölcsességre tett szert, de rendelkezett a tündék okosságával és 
a dúnadánok előrelátásával is. Joggal mondhatták róla, hogy szemé-
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lyében a régi időkben élt númenoriak nemessége kelt új életre. Ara
gorn húsz éves volt, amikor találkozott Arwennel, közvetlenül az
előtt, hogy útnak indult volna Imladrisból. Attól a pillanattól kezdve 
olthatatlan szerelemmel szerette a lányt, és 2980-ban eljegyezték egy
mást. Elrond azonban nem szívesen adta volna a lányát olyan ember
fiához, aki nem nevezheti magát legalább Arnor és Gondor királyá
nak, ezért csak a Gyűrűháború után házasodhattak össze. Aragornnak 
és Arwennek egy fia - Eldarion -, és több lánya született. 
Aragorn kardját Andúrilnak nevezték, amit rögtön a készítése után 
(3018) a derekára kötött, előtte - alkalmanként - a Narsil szilánkja
it viselte. Galadriel és a gondoriak Elessarnak és Tündekőnek nevez
ték Aragornt a smaragd miatt, amit viselt; később ezen a néven ural
kodott. A nevet előre megjósolták neki. Bríben, még a Gyűrűháború 
előtt, Kósza néven ismerték, és családnévként ennek a quenya meg
felelőjét, a Telcontart használta. Nevezték még Isildur Örökösének, 
Újítónak, Hosszúléptűnek és Sebes Léptűnek. A GyU film első ré
szében Vándornak nevezték. 

ARAGORN ÉS ARWEN HISTÓRIÁJA (Tale of Aragorn and Arwen, The) 
Gondori krónika, állítólag Barahir írta Nk. 2. században. Egyes ré
szeit hozzátették a Thán könyvének gondori másolatához. A GyU A. 
függelékében található részlet alapján arra lehet következtetni, hogy 
a szöveget egy hobbit szerkesztette. (GyU I.; GyU III.) 

ARAGOST (Aragost) S. Jelentése: királyi erőd. Dúnadán, az Északi Dú
nadánok nyolcadik vezére (Hk. 2523-88 között). (GyU III.) 

ARAHAD, I. (Arahad I.) S. Jelentése: királyi. Dúnadán, az Északi Dúna
dánok hetedik vezére (Hk. 2455-2523 között). (GyU III.) 

ARAHAD, II. (Arahad II.) Dúnadán, az Északi Dúnadánok tizedik ve
zére (Hk. 2654-2719 között). (GyU III.) 

ARAHAEL (Arahael) Dúnadán, az Északi Dúnadánok második vezére 
(Hk. 2106-77 között). (GyU III.) 

ARAMAN (Araman) Q. Jelentése: Aman mellett és rajta kívül. Aman 
nagy keleti pusztasága, a Tenger és a Pelóri közötti, Eldamartól észak
ra lévő terület. Elhagyatott, hegyes vidék, legészakibb részein elvisel
hetetlen a hideg. Lásd még: Helcaraxé", Oiomúré". (Sz.) 

ARAN- (Arán-) S. Jelentése: királyi. Arthedain Malvegil utáni királya, és 
az Északi Dúnadánok vezérei használták ezt az előnevet, hogy kifejez
zék: Arnor egészét magukénak tartják. A númenori „Ar-" és „Tar-" 
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prefixumokkal ellentétben, az „Arán-" összeolvadt a név második fe
lével. Rövidebb formái: „Ara"; Ar". (GyU III.) 

ARANARTH (Aranarth) S. Jelentése: királyi birodalom. Dúnadán, az 
Északi Dúnadánok első vezére (Hk. 1974-2016 között). Arvedui-
nak, Arthedain utolsó királyának idősebbik fia. (GyU III.) 

ARANEL (Aranel) S. Jelentése: királyi csillag; királyi tünde. Dior másik 
neve. (Sz.) 

ARANRÚTH (Aranrúth) S. Jelentése: a király vasa. Elwé" és Númenor ki
rályainak kardja. (GyU III.) 

ARANTAR (Arantar) Dúnadán, Arnor ötödik királya (Hk. 339-435 kö
zött). (GyU III.) 

ARANUIR (Aranuir) Dúnadán, az Északi Dúnadánok harmadik vezére 
(Hk. 2177-2247 között). (GyU III.) 

ARANWÉ (Aranwé) Gondolini tünde, Voronwé apja. Élt: az Ek.-ban. (Sz.) 
ARANY-ERDŐ (Golden Wood) Lásd: Lórién. (GyU II.) 
ARANY SÜGÉR (Golden Perch) Fogadó Tönkösön. A GyH idején arról 

volt híres, hogy a Keleti Fertály legjobb sörét mérték benne. (GyU I.) 
ARANYAPÓ RORIMAK (Rorimac „Goldfather") Lásd: Borbak Rorimak 
ARANYFA (Golden Tree) Lásd: Laurelin. (GyU I.) 
ARANYRA (Goold) Megye-lakó hobbit család. (GyU III.) 
ARANYRA MENEGILDA (Menegilda Goold) Hobbit, Megye-lakó. Élt: 

Hk. 30. sz. Borbak Rorimak felesége, Saradok és Merimak anyja. 
A GyU magyar nyelvű változatában nem szerepel a neve. (GyU III.) 

ARANYKINCS (Goldworthy) Megye-lakó hobbit család, vélhetőleg jó
módú. (GyU III.) 

ARANYKINCS HANNA (Hanna Goldworthy) Lásd: Borbak Hanna 
ARANYLÉP (Golden Honeycomb) A Kóbor lovag című megyei versben 

ez a jutalma a vitézkedő hősnek. (TB.) 
ARANYMAG (Goldberry) Bombadil Torna felesége. Élt a GyH idején. 

A fűztekeresi Folyó-asszony leánya. Szép volt, aranyhajú, kecses és 
nyugodt. Külseje akár a tündéké, természete mint a könnyen vigaszta
lódó hobbitoké. Víz leányának és Folyó-leánynak is hívták. (GyU I; TB.) 

ARANYVIRÁG HÁZA (House of the Golden Flower) Nemesi család Gon-
dohnban, feje Glorfindel volt. (Sz.) 

ARAPHANT (Araphant) Dúnadán, Arthedain tizennegyedik királya 
(Hk. 1891-1964 között). Uralkodása alatt megújult a Gondorral való 
kapcsolat. (GyU III.) 
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ARAPHOR (Araprior) Dúnadán, Arthedain kilencedik királya (Hk. 1409-
1589 között). Trónra lépésének évében - még egészen fiatal volt ekkor 
- Círdan segítségével elűzte Angmar erőit Fornostból, és az Északi-
dombságból. Hosszú uralkodása alatt Arthedain békében élt. (GyU III.) 

ARASSUIL (Arassuil) Dúnadán, az Északi Dúnadánok tizenegyedik ve
zére (Hk. 2719-84 között). Vezérsége idején az orkok sok gondot 
okoztak Eriadorban. (GyU III.) 

ARASZ CSALÁD (Twofoots) Hobbit család, Megye-lakók. (GyU. I.) 
ARASZ MUKI (Daddy Twofoot) Hobbit, Megye-lakó. Háza a Zsákvég 

utcában állt. Résztvett a búcsúünnepségen. (GyU I.) 
ARATAN (Aratan) Q. Jelentése: királyi férfi. Dúnadán, Isildur második 

fia. Az Utolsó Szövetséggel harcolt, a nősziromföldi csatában esett 
el Hk. 2-ben. (Sz.) 

ARATAR (Aratar) Q. Jelentése: a kiváló. Dúnadán, Isildur második fia. 
Az Utolsó Szövetség oldalán harcolt, Hk. 2-ben, a nősziromföldi 
csatában esett el. (Sz.) 

ARATHORN, I. (Arathorn I) S. Szó szerinti jelentése: királyi. Dúnadán, 
az Északi Dúnadánok tizenkettedik vezére (Hk. 2784-2848). Erő
szakos halált halt Hk. 2848-ban. (GyU III.) 

ARATHORN, II. (Arathorn II) Dúnadán, az Északi Dúnadánok tizen
ötödik vezére (Hk. 2930-33). Az orkok végeztek vele, miközben El-
ladannal és Elrohirral küzdött. Hk. 2929-ben feleségül vette Gil-
raent; egyetlen gyermekük II. Aragorn volt. (GyU III.) 

ARATMOT (Harvestmath) Halimot neve Bríben. (GyU III.) 
ARÁVAL (Arával) S. Szó szerinti jelentése: királyi. Dúnadán, Arthedain 

tizenharmadik királya (Hk. 1813-91). (GyU. III.) 
ARAVIR (Aravir) Dúnadán, az Északi Dúnadánok negyedik vezére 

(Hk. 2247-2319). (GyU III.) 
ARAVORN (Aravorn) Dúnadán, az Északi Dúnadánok kilencedik vezére 

(Hk. 2588-2654. (GyU III.) 
ARAW Lásd: Oromé. 
ARAW TEHENEI (Kine of Araw) Nagy termetű, fehér bivalyok, a Rhűn-

tenger közelében éltek. Gyakran vadásztak rájuk. Az Ek.-ban Oromé, 
a Hk.-ban a gondori Vorondil volt a legnagyobb bivalyvadász. A hely
tartók Nagy Kürtjét, Vorondil egyik zsákmányának szarvából készí
tették. (GyU III.) 
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ARCIRYAS (Arciryas) Q. Jelentése: hajó. Dúnadán, II. Narmacil öccse, 
II. Earnil elődje. (GyU III.) 

ARCSET (Archet) Falu Bríben, a Cset-erdŐ északi pereménél. (GyU I.) 
ARD-GALEN (Ard-Galen) S. Jelentése: zöldvidék. Hatalmas síkság Dortho-

niontól északra, Ered Wethrintől keletre, Ered Engrintől délre és nyu
gatra. Bár Angband hulladéka szennyezte, növényzete megmaradt. 
Angband ostroma alatt Fingolfin és Maedhros lovasai őrjáratoztak itt. 
A Dagor Bragollach során tűz emésztette, ezt követően Anfauglith-
nak nevezték. (Sz.) 

ARDA (Arda) A V tengwa neve (26), a quenya nyelvben általában az rd, 
a sinda és a nyugori nyelvben pedig az rh hangok jelölésére. (GyU III.) 

ARDA (Arda) Q. Jelentése: régió, birodalom. A Föld, amelyet Ilúvatar 
a Gyermekeinek szánt. Mint az Ainulindaléből kiderül, Ardának kel
lemes éghajlatú, szimmetrikus elrendezésű helynek kellett volna len
nie, ám Melkor ténykedésének, valamint a valákkal folytatott harcá
nak köszönhetően, ez a terv korántsem vált valóra. 
Amikor a valák minden tőlük telhetőt megtettek, hogy valóra váltsák 
a Látomást, Arda kerek volt és lapos, az Ekkaia, a Külső Tenger vette 
körül, aminek határát az Éjszaka Falai képezték. Legalább két nagy 
kontinense volt: Aman és Középfölde. A kettő között helyezkedett 
el a Belegaer. A termőtalaj alatt kemény sziklaréteg volt, itt-ott bar
langokkal. Arról, hogy ez a sziklatömeg min feküdt, sehol sem esik 
szó. A föld fölött Arda Fátyla, az atmoszféra lebegett. Amikor a világ 
megváltozott, Ilúvatar kiemelte Amant Ardából, és a maradékot gömb
bé gyúrta. így jött létre az a világ, amin élünk. Állítólag a Vég idején 
Arda visszanyeri eredeti formáját. Lásd még: Beleriand, Ered Engrin, 
Tol Eresséa, Númenor, Pelóri, Két Lámpás. (GyU TI.; GyU III.) 

ARDA BÉKÉJE (Peace of Arda) Melkor leláncolásának három kora. Kez
dete: Melkor fogságba ejtése, vége: a Két Fa megmérgezése. (Sz.) 

ARDA ERŐI; A VILÁG HATALMASAI (Powers of Arda, Powers of the 
World) A valák. (Sz.) 

ARDA FÁTYLA (Veil of Arda) Az atmoszféra, Manwé speciális birodal
ma Ardában. (Sz.) 

ARDA KIRÁLYA (King of Arda) Manwe egyik címe. (Sz.) 
ARDA MÁSODIK TAVASZA (Second Spring of Arda) Az az időszak, ami

kor a Hold és a Nap első felkeltekor a halandók - köztük az embe
rek - felkeltek Yavanna Álmából, és gyarapodni kezdtek. (Sz.) 
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ARDA MEGGYALÁZÁSA (Marring of Arda) Arda szépségének és rendjé
nek elpusztítása, Melkor alantas és gyalázatos tevékenysége. (Sz.) 

ARDA NAGYKIRÁLYA Lásd: Manwe. 
ARDA TAVASZA (Spring of Arda) A valák Lámpásainak kora, amikor a 

valák Almarenben éltek, és először bimbóztak a fák. Melkor megpró
bálta megakadályozni e csodálatos fejlődést. Amikor elpusztította a 
Lámpásokat, minden Yavanna Álmába merült. (Sz.) 

ARDA URALKODÓI (Rulers of Arda) A valák. (Sz.) 
ARDAI KIRÁLYSÁG (Kingdom of Arda) Arda, Mariwé birodalma. (Sz.) 
ÁRE (Áre) Q. Jelentése: napfény. A 6 tengwa régi neve (31); eredetileg 

Aze, később Esse volt a kiejtése. A quenya nyelvben a z hang jelölésé
re használták. Amikor a z összeolvadt a gyenge r-rel, a tengwa neve 
Are vagy Esse lett. (GyU III.) 

ÁRE NUQUERNA (Áre Nuquerna) Q. Jelentése: fordított áre. Az egyik 
tengwa Q (32) neve. (GyU III.) 

ARGELEB, I. (Argeleb I) S. Szó szerinti jelentése: királyi ezüst. Dúnadán, 
Arthedain hetedik királya (Hk. 1349-56 között). Mivel Isildur után 
se Rhudaurban, se Cardolanban nem maradtak örökösök, I. Argeleb 
magának követelte egész Arnor uralmát. Rhudaur, amelyet Angmar 
irányított, megpróbált ellentmondani neki. Háború következett, 
amelynek során Argeleb megerősítette a Szeles-dombokat. Ennek 
ellenére elesett az egyik csatában. (GyU III.) 

ARGELEB, II. (Argeleb II) Dúnadán, Arthedain tizedik királya (Hk. 1589-
1670 között). Hk. 1600-ban engedélyt adott Marcsónak és Biankó
nak, hogy letelepedjenek a Megyében. (GyU I.; GyU III.) 

ARGONATH (Argonath) S. Jelentése: királyok köve. Faragott kövek Nen 
Hithoel északi bejáratának felső végénél. Eredetileg Isildur és Aná-
rion hatalmas szobrai voltak, az Anduin két partján álltak. II. Rómen-
dacil király állította őket oda Hk. 1340 körül, hogy jelezzék Gondor 
északi határát. Egyéb nevei: Királyok Oszlopai; Argonath Kapui; Gon
dor Kapui. (GyU L; GyU III.) 

ARGONATH KAPUI (Gates of Argonath) Lásd: Argonath. 
ARGONUI (Argonui) S. Szó szerinti jelentése: királyi köves. Dúnadán, 

az Északi Dúnadánok tizenharmadik vezére (Hk. 2848-2912 között). 
(GyU III.) 
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ARIÉN (Arién) Q. Maia, a tűz erős szelleme, imádja Vána kertjének arany
színű virágait és a borostyánt. A valák őt választották ki a Nap irá
nyítására. (Sz.) 

ÁRKÁSZ Lásd: Borbak Gormadok. 
ÁRKÁSZ GORMADOK (Gormadoc „Deepdelver") Lásd: Borbak Gor

madok. 
ARKENKÖ (Arkenstone) Az a kincs, amit I. Thráin Erebor alatt talált. 

Erebor királyainak legnagyobb kincse. Amikor Szmog Hk. 2770-ben 
elűzte a törpöket, a kincs a városban maradt. 2941-ben Bilbó talált rá, 
amikor átvizsgálta Szmog kincseit. Arra próbálta felhasználni, hogy 
békét teremtsen Thorin, valamint az őt támadó tündék, és emberek 
között. Később a kincset Thorin mellé temették. Másik neve: a Hegy 
Szíve. (GyU III.; H.) 

ÁRKOS] (Banks) Lásd: Marti. 
ÁRKOS! VILI (Willie Banks) Brí-beli hobbit, a bríföldiek és Páfrány Vili 

bandája között kirobbant harc áldozata. Meghalt: Hk. 3019. (GyU III.) 
ÁRKOSI VILI Lásd még: Marti Vili. 
ARMENELOS (Armenelos) Q. Jelentése: királyi-mennybéli-erőd. Núme-

nor városa, amely Meneltarma közelében, egy hegyen épült. Itt volt 
a Királyok Udvara, a Nimloth, később pedig a Szauron által épített 
Templom. Andúiné bukása után Númenor legnagyobb városa volt. (Sz.) 

ARMINAS (Arminas) S. Jelentése: királyi torony. Nolda tünde, Angrod 
követője. Dagor Bragollach után a Falasban élt Círdannal. Ek. 496 ta
vaszán Gelmirrel együtt ő továbbította Ulmo figyelmeztetését. (Sz.) 

ARNACH (Arnach) Lásd: Lossarnach. (GyU III.) 
ARNOR (Arnor) S. Jelentése: királyi föld. Középfölde legfontosabb dú-

nadán királysága. Elendil alapította Mk. 3320 körül, ő lett az első ki
rálya. Fénykorában a Gwathlo, Bruinen és a Lhűn közötti terület tar
tozott hozzá. 861-ben Fornost lett a fővárosa. Gondorral ellentétben 
Arnor nem fejlődött, óriási csapást jelentett rá a Hk. 2-ben lezajlott 
nősziromföldi csata. A gondok ellenére uralkodói, Isildur utódai, 
megőrizték pozíciójukat. 
Amikor Earendur, a tizedik király 861-ben meghalt, Arnort felosz
tották a három örökös között. A legidősebb Arthedain királya lett. 
A másik két királyság neve: Cardolan és Rhudaur. Ezekben gyorsan 
fogyott a dúnadán lakosság száma. 1349-ben Arthedain kiterjesztet
te hatalmát a másik két részre is. Ezt követően Arthedain neve egyet 
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jelentett Ámoréval. Angmar és Rhudaur e hatalomkiterjesztést hasz
nálta fel ürügyként arra, hogy megtámadja Arthedaint. A királyság 
1974-ben összeomlott. Isildur utódai az Északi Dúnadánok vezérei 
lettek - egészen a GyH-ig, amikor Elessar újra megalapította Arnort. 
Egyéb nevei: Északi-királyság; Északi Királyság. (GyU I.; GyU III.) 

ARNOR KIRÁLYAI (Kings of Arnor) Arnor királyai dúnadánok voltak: 
Elendil, Isildur és Isildur nemzetségének tagjai. Mk. 3320-Hk. 861; 
Hk. 1349-1974; Hk. 3019-Nk. között uralkodtak. 861-1349 között 
Arnort három részre osztották, de 1349 után - mivel a királyi család 
két országban is kihalt - Arthedain királyai az egész területre igényt 
tartottak. Hk. 1974-3019 között az Északi Dúnadánok szétszóródtak, 
és annak ellenére, hogy a király vérvonala folytatódott, az utódok 
nem akartak trónra ülni. 
Arnor királyai eleinte Annúminasban éltek, de 861 előtt az udvar For-
nostba költözött. A Nk. elején Annúminast újjáépítették, és ismét ez 
lett a központ. Arnor királyainak szimbóluma Annúminas jogara volt, az 
Elendilmir, valamint Barahir gyűrűje. Koronát nem viseltek. (GyU III.) 

ARNOR NAGYKIRÁLYA (High King of Arnor) Elendilt nevezték így, mert 
mindkét dúnadán királyság - Arnor és Gondor - ura volt. Közvetle
nül, vagy fiai révén kormányzott. Halála után a két királyság szétvált. 
Nem volt több hivatalosan elismert Nagykirály, bár az északi csalá
dokból kikerült némelyik uralkodó, magának követelte ezt a címet. 
Nk.-ban Elessar, majd a Telcontar család uralkodói lehettek Nagyki
rályok, bár ők közvetlenül kormányoztak. (GyU III.) 

ÁRNY-HEGYSÉG (Shadowy Mountains) Lásd: Ephel Dúath. Gollum ne
vezte így. (GyU II.) 

ÁRNYAK HEGYE (Mountains of Shadow) Az Ephel Dúath. (GyU I.) 
ÁRNYAK HEGYE (Mountains of Shadow) Az Ered Wethrin. (Sz.) 
ÁRNYAK TAVA (Shadowmere) Tó Eldamarban, itt tükröződtek Tirion 

lámpásai. (GyU I.) 
ÁRNYAS TENGEREK (Shadowy Seas) Belegaer egy része, Aman partjaitól 

északra és délre. Először természetes képződmény lehetett; ez volt 
az a terület, ahová nem jutott el a Két Fa fénye. A Fák megmérgezése 
és a noldák lázadása után, megsűrűsödött a víz fölött a köd és a sötét
ség. Ez a jelenségsorozat része volt Valinor Elrejtésének. Ekkor ke
rültek a Tengerbe az Elvarázsolt Szigetek. A Világ Változása során az 
Árnyas Tengerek valószínűleg máshová kerültek, bár a GyU I.-ben 
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Galadnel arról beszél, hogy még akkor, a Hk.-ban is léteztek. A te
rület egyéb nevei: Árnyékok; Evernight. (GyU I.; Sz.) 

ÁRNYÉK (Shadow) A gonoszság, ami N ú m e n o r b a n terjedt, az eldák, 
a valák elutasítása, és az Ilúvatar akaratával való szembeszegülés. 
(GyU III.) 

ÁRNYÉK (Shadow) A nazgűlok hatása és közelsége. ( G y U I.) 
ÁRNYÉK (Shadow) A Sötétség, ami Mordorra, Gondorra és Rohanra 

borult, néhány nappal Gondor ostroma előtt. (GyU III.) 
ÁRNYÉK (Shadow) Gandalf szerint az a hely, ahová a balrognak vissza 

kellene térnie: vagy a Sötétség, vagy a Semmi. ( G y U I.) 
ÁRNYÉK (Shadow) Lásd: Szauron. 
ÁRNYÉK (Shadow) Morgoth Sötétsége, a jelenléte, a közelsége, gonosz 

kisugárzása. (Sz.) 
ÁRNYÉK (Shadow) Ungoliant sötétsége. (Sz.) 
ÁRNYÉK-HEGYEK (Shadowy Mountains) Lásd: Ered Wethrin. 
ÁRNYÉK-HEGYSÉG Lásd: Ered Wethrin. 
ÁRNYÉKMENYASSZONY (Shadow-Bride) H o b b i t vers, amelyet a Piros 

Könyv margójára jegyeztek fel. Valószínűleg egy olyan mesére utal, 
amit a GyU-ban nem mondtak el. (TB.) 

ÁRNYEMBEREK (Shadow-men) A dúnhargi láp holt emberei. (GyU III.) 
ÁRNYSEREG (Shadow Hőst) A dúnhargi láp holt emberei, amikor csatáz

ni mentek Aragornnal. ( G y U III.) 
ÁROD (Arod) Roh. Jelentése: gyors, sebes. Gyors, tüzes rohani ló, amit 

Eomer adott Legolasnak és Gimlinek. A G y H idején szolgálta őket; 
elképzelhető, hogy Legolas ezen ült, amikor részt vett a pelennori 
csatában. (GyU II.; G y U III.) 

ÁROS (Áros) S. Folyó Beleriandban, Dorthoniontó l délre, majd nyugat
ra tart. Aelin-uialnál ömlik bele a Sirionba. Fő mellékfolyója a Célon. 
Az Áros képezi D o r i a t h keleti és déli határvonalát. (Sz.) 

ÁROSSIACH (Arossiach) S. Jelentése: Aros-gázló. Gázló az Ároson. A Nan 
Dungorthebből induló, Himladba, N a n Elmoth-ba és az Ered Luin 
törpvárosaiba tartó régi út, itt szeli át a folyót. (Sz.) 

ÁRTAMIR (Artamir) Q. Jelentése: ékszer, ékkő. Gondori dúnadán, O n -
d o h e r király fia. Az ekhósok ellen vívott csatában, H k . 1944-ben 
halt meg. (GyU III.) 

ARTHAD (Arthad) S. Adán az Első Házból, Barahir utolsó tizenkét dor-
thonioni haramiájának egyike. Meghalt: Ek. 460. (Sz.) 
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ARTHEDAIN (Arthedain) S. Jelentése: az edánok birodalma. Dúnadán 
királyság, Arnor egyik része; H k . 861-ben alapították. Fővárosa For-
nost volt. Uralkodói a Lhűn és a Borbuggyan közötti területet, vala
mint a Nagy Keleti Országúttól északra, a Széltetőig terjedő vidéket 
vallhatták magukénak. Két palántír volt a birtokában. 
Királyai Amlaithtól, Earendur legidősebb fiától származtatták magu
kat, így Isildur vérvonala nem szakadt meg. 1349-ben I. Argeleb egész 
Arnort magának követelte, mert kihaltak a cardolani és a rhudauri ki
rályi családok. Kiterjesztette hatalmát, ám Rhudaur - Angmar segítsé
gével - támadást indított ellene. Arthedain (időnként Cardolan, Lin-
don és Völgyzugoly segítségével) az 1356 és 1409 közötti időszakban 
visszaverte a legnagyobb támadásokat. 1974-ben Angmar elfoglalta 
Fornostot. Arvedui király az Ered Luinba, majd Forochelbe menekült, 
ahol a következő tavaszon vízbe fulladt. Angmart legyőzték a lindoni 
és völgyzugolyi tündék, és Arthedain seregének gondori csapatokkal 
felduzzasztott maradéka, amelyet Earnur vezetett. Arthedaint nem 
alapították újjá, Fornost kiürült, a dúnadánok szétszóródtak északon. 
Bár Arthedain elszakadt Gondortól, a két királyság között Araphant 
uralkodása idején (1891-1964) felújult a kapcsolat. Arvedui feleségül 
vette Fínel hercegnőt, a gondori O n d o h e r leányát. Ennek ellenére 
1944-ben trónigényét elutasították. A két királyság között megma
radt a baráti viszony, Gondor 1975-ös segítsége nélkül, Angmart nem 
lehetett voina legyőzni. Lásd még: Arnor . (GyU III.) 

ARTHEDAIN KIRÁLYAI (Kings of Arthedain) Arthedain királyai dúnadá
nok voltak Isildur nemzetségéből, H k . 861-1974 között Amlaith és 
leszármazottai. Amlaith Earendur legidősebb fia volt. 1349-ben I. Ar
geleb bejelentette igényét Arnor teljes területére, ám Rhudaur ellen
szegült akaratának. Arthedain utolsó királya Arvedui volt, 1974-ben 
bekövetkezett halála és Angmar hódítása után, a királyságnak vége lett. 

^ (GyU III.) 
ÁRVA T R O L L Troli, a Leven Gyula című hobbit vers egyik szereplője. Jól 

viselkedett, de nem volt barátja; kiváló pék volt. Vélhetőleg képzelet
szülte alak. (TB.) 

ARVEDUI (Arvedui) S. Jelentése: utolsó király. Dúnadán, Arthedain tizen
ötödik és utolsó királya (Hk. 1964-74 között) . Születésekor Mal-
beth, a látnók előre megmondta, hogy ő lesz az utolsó király, ezért 
is kapta ezt a nevet. 1944-ben, O n d o h e r és fiai halála után magának 
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követelte Gondor koronáját, mert Isildur utódjának vallotta magát, és 
mert Fíriel férje, Ondoher egyetlen életben maradt gyermeke, tehát 
a númenori törvények szerint a trón örököse volt. Bár követelését el
utasították, Eárnil, Gondor királya megígérte neki: szükség esetén 
segítséget nyújt. 1973 végén Arvedui segítséget kért Angmar ellen, 
de mielőtt Eárnil flottája megérkezett, a Boszorkánykirály lerohanta 
Arthedaint. Arvedui Lindonba küldte a fiait, ő maga azonban a vég
sőkig kitartott. Amikor menekülnie kellett, az Ered Luin északi ré
szén lévő törptárnákban bújt meg. Mikor elfogyott az élelme, a Ios-
sothiaknál keresett menedéket. 1975 márciusában Círdan hajót küldött 
Forochelbe, hogy megmentse őt. Felszállt a fedélzetre, de a hajó jég
csapdába szorult. Arvedui vízbe fúlt. (GyU III.) 

ARVEGIL (Arvegil) Dúnadán, Arthedain tizenegyedik királya (Hk. 1670-
1743 között). (GyU III.) 

ARVELEG, I. (Arveleg I) Dúnadán, Arthedain nyolcadik királya (Hk. 1356-
1409 között). Apja halálát követően, a Lindontól és Völgyzugolytól 
kapott segítséggel, visszaszorította a Torony-domboktól Angmar és 
Rhudaur erőit. Ötven éven keresztül - Cardolannal együtt - sike
rült megvédenie a Szeles-dombok, a Nagy Keleti Országút és az alsó 
Szürke-Omboly melletti határvonalat. 1409-ben, miközben megpró
bálta megtartani a Torony-dombokat Angmar és Rhudaur hatalmas 
seregével szemben, hősi halált halt. (GyU III.) 

ARVELEG, II. (Arveleg II) Dúnadán, Arthedain tizenkettedik királya 
(Hk. 1743-1813 között). (GyU III.) 

ARVERNIEN (Arvernien) S. A Sirion torkolatvidékétől nyugatra eső vi
dék neve. Az Ek.-ban azok a tündék és emberek (köztük Eárendil és 
Elwing) húzták meg magukat itt, akik Doriath, Gondolin és a Falas 
romjai közül menekültek. Ulmo és Círdan tengerészei védték. (GyU I.) 

ARWEN (Arwen) S. Jelentése: királyi szűz. Elda hercegnő, Elrond és Ce-
lebrían leánya. Élt: Hk. 241- Nk. 121. Majdnem háromezer éven ke
resztül békében élt Imladrisban és Lórienben - egészen addig, míg 
2951-ben, Völgyzugolyban találkozott Aragornnal. 2980-ban a Cenn 
Amrothon hűséget fogadtak egymásnak, és a GyH után összeháza
sodtak. Arwen Gondor királynője lett. Egy fiút és számos leányt szült. 
Amikor hozzáment Aragornhoz, lemondott arról, hogy az apjával 
átmenjen a tengerentúlra, így halandóvá vált. Amikor Aragorn Nk. 
120-ban meghalt, Arwen átment Lórienbe, és a következő télen kö-

44 



vette férjét. A sírja Cerin Amrothon található. Szép volt, állítólag 
sokban hasonlított Lúthienre. Szépsége miatt Undómielnek, vagy 
nyugoriul Esthajnalcsillagnak nevezték. (GyU I; GyU III.) 

ASCAR (Ascar) S. Szó szerinti jelentése: száguldó, fortyogva rohanó. Fo
lyó Beleriandban, a Gelion legészakibb mellékfolyója. A Dolmed-
hegyben ered, és Sarn Athrad közelében torkollik bele a Gelionba. 
A Nogrod és Belegost közötti törpút a partja mentén vezet. Amikor 
Béren, Dior és a laiquendek visszaszerezték a Menegrothot feldúló 
nogrodi törpéktől Doriath kincseit, melyeket aztán itt, a folyóban rej
tettek el, Ascart átnevezték Rathlóriellé, vagyis Aranymederré. (Sz.) 

ASEA ARANION (Asea Aranion) Q. Jelentése: királyok levele. Lásd: 
Athelas. (GyU. III.) 

ASFALOTH (Asfaloth) S. Jelentése: virág. Glorfindel gyors, fehér lova, 
amin Frodó Völgyzugolyból a Bruinen gázlójához ment. (GyU I.) 

ÁSTA (Ásta) Q. Jelentése: hónap. A különböző dúnadán és nyugori ka
lendáriumokban szereplő hónapok. Általában 30 napból állnak, bár a 
királyi időszámítás szerinti ásták között két 31 napos is található. 
(GyU III.) 

ASTALDO (Astaldo) Q. Jelentése: bátor. Tulkas vezetékneve. (Sz.) 
ASZTRON (Astron) A megyei időszámítás negyedik hónapja, körülbelül 

a mi áprilisunknak felel meg. Bríben csirtingnek nevezik. (Sz.) 
ATALANTÉ (Atalanté) Q. Jelentése: teljesen lerombolt. Númenort ne

vezték így a dúnadánok, elpusztítása után. (Sz.) 
ATÁN (Atani) Q. Jelentése: a másodikok. Valinorban: az emberek; Közép

földén: az edánok, a tünde-barátok Három Háza. Másik írásmódja: 
antani. (GyU III.) 

ATANAR Lásd: Atanatar I. és II. 
ATANATAR, I. (Atanatar I) Q. Szó szerinti jelentése: ember-atya. Dúna

dán, Gondor tizedik királya (Hk. 667-748 között). (GyU III. 
ATANATAR, II. (Atanatar II) Dúnadán, Gondor tizenhatodik királya 

(Hk. 1149-1226 között). Gondor ebben az időszakban ért el hatalma 
és virágzása csúcspontjára. Atanatar imádta a fényűzést, de semmit 
sem tett a hatalom megőrzése érdekében. Nem tartotta fontosnak 
Mordor figyelését. A királyi koronát kicserélte egy drága fémekből 
készített, ékköves díszre. A másik név, amelyen ismerték: Alcarin, a di
csőséges. (GyU III.) 

ATANATÁROK (Atanatári) Q. Jelentése: ember-atyák. Lásd: Edánok. (Sz.) 
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ATENDÉA (Atendéa) Q. Jelentése: dupla közép. A númenóri kalendárium 
szökőéve. Azért nevezik így, mert ilyenkor az év közepén lévő Loén-
det kettőzik meg. (GyU III.) 

ATHELAS (Athelas) A númenóriak által használt gyógynövény. Illatanya
ga megerősíti az ember szívét és lelkét. Ha Elendil utódai használják, 
begyógyítja a sebeket, hatástalanítja a mérgezéseket, csökkenti a go
nosz erők befolyásának mértékét. Aragorn összezúzta a leveleit, for
ró vízbe áztatta a port, majd bekente a sebet, vagy belélegeztette az 
illatot a páciensekkel. Quenya neve: asa. (GyU I.; G y U III.) 

ÁTKELŐ A POROSON (Crossings of Poros) Gázló a Poroson a Haradi 
Útnál. A haradiak H k . 2885-ben nagy győzelmet arattak Gondor fe
lett, az itt vívott csatában. (GyU I.; G y U III.) 

AULÉ, AULÉ (Aulé) Q. Ainu, az aratárok egyike. Manwé, Varda és Ulmo 
után a legerősebb vala. Ö készítette azt az anyagot, amiből megalkot
ták Ardát. Egyéb jelentős alkotásai: a Két Lámpás, a N a p és a Hold 
bárkája, és persze, a törpök. Minden szakértelme és tudása ellenére 
szerény maradt. A törpök valójában csak azért maradhattak életben, 
mert Aulé alárendelte őket Ilúvatar akaratának. Társa Yavanna, akivel 
Valinor közepén élnek. Egyéb nevei: Kovács; Alkotó; Mester; Nol-
dák Barátja. A törpök Mahalnak nevezték. (GyU III.; Sz.) 

AVALLÓNÉ (Avallóné) Q. Jelentése: Valinor közelében. Város és kikötő, 
amelyet a Mk. elején az eldák építettek Tol Eresséa keleti partján. 
Lámpafényes utcái voltak, és egy nagy fehér tornya. Másik neve: Eldák 
Kikötője. (GyU III.) 

AvALLONÉ TORNYA (Tower of Avallóné) Avallóné nagy, fehér tornya, 
amelyet a jó szeműek Númenorból is láthattak. It t őrizték a palantí-
rok Mesterkövét. (GyU III.) 

AVAROK (Avari) Q. Jelentése: vonakodók, elutasítók. Azok a tündék, 
akik nem vettek részt a Nagy Utazáson. Valószínűleg azonosak az 
erdei-tündékkel. Vonakodóknak is nevezik őket. A szó egyes számú 
alakja: avar. (Sz.) 

AVATHAR (Avathar) Q. Jelentése: árnyak. Aman déli része, hideg, sötét, 
elhagyatott terület Pelón déli része, és a Tenger között. Itt élt U n -
goliant, mielőtt megmérgezte a Két Fát. (Sz.) 

AZAGHÁL (Azaghál) Törp, Belegost ura. Meghalt: Ek. 473. A N i r n a e t h 
Arnoediad során G l a u r u n g végzett vele. Azaghál komoly sebet ej-
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tett a sárkányon, és arra kényszerítette, hogy elhagyja a küzdelem 
színterét. (Sz.) 

AZANULBIZAR (Azanulbizar) Kh. A Khazad-dűm Nagy Kapui előtt lévő 
völgy, a Köd-hegység nyúlványai között. Itt található a Khaled-záram 
és az Ezüstér. H k . 2799-ben az itt lezajlott csata volt a törpök és az 
orkok háborújának legnagyobb ütközete. Sinda neve: Nanduhinon; 
nyugonul Fekete-patak völgyének nevezik. ( G y U I.; G y U III.) 

AZANULBIZARI CSATA (Battle of Azanulbizar) A törpök és az orkok há
borújának utolsó csatája, Hk. 2799 telén vívták meg. Az első ütközet
ben a törpök álltak vesztésre, de szerencsére — bár későn - megérkez
tek a Vas-dombok törpjei, akik legyőzték az orkokat. Azog ekkor 
pusztult el. Számos törp meghalt, a királyi család több tagja elesett. 
A Köd-hegység orkjai azonban még nagyobb veszteségeket szenved
tek, seregük annyira legyengült, hogy évszázadokig nem tértek ma
gukhoz. A tündék nanduhirioni csatának, az emberek Fekete-patak 
völgyi csatának nevezik. (GyU III.) 

ÁZE (Áze) Lásd: Áre. 
ÁZE NUQUERNA Lásd: Áre Nuquerna. 
AZOG (Azog) Ork, Khazad-dűm orkjainak királya. Meghalt: H k . 2799. 

2790-ben megölte Thrórt, és ezzel elindította a törpök és az orkok 
háborúját, amelynek utolsó összecsapásában, az azanulbizari csatában, 
ő vezette az orkok seregét. Megölte Náint, de II. Dáin végzett vele. 
(GyU III.; H.) 



Babó Lásd: Hobbit. Az angol The Hobbit c. könyv magyar fordításában 
valamennyi hobbitot „babó"-nak nevezik. Mint a „hobbit" címszónál 
látható, J. R. R. Tolkien logikusan levezeti az elnevezés eredetét, így 
felesleges volt ezt a szót átültetni nyelvünkre. Mivel azonban az em
lített könyv szövegén nem változtathatunk, arra kérjük az olvasót, 
mindenhová „hobbit"-ot gondoljon, ahol „babó"-t emlegetnek. 

BAIN (Bain) Ember, Suhatag második királya (Hk. 2977-3007 között). 
I. Bárd fia, Brand apja volt. (GyU L; GyU III.) 

BAK-DOMB (Buck Hill) Domb Bakvár közelében, itt található Bor
telke. (GyU I.) 

BAK-HALOM Lásd: Bak-domb. 
BAKACSIN-ERDŐ (Mirkwood) A Nagy Zölderdő neve azóta, hogy Dol 

Guldur árnyéka Hk. 1050 táján rávetődött. Ahogy Szauron hatalma 
növekedett Dol Guldurban, fekete menyétek, orkok, hatalmas pó
kok lepték el az erdőt, de az erdőlakók és az erdő északi részén élő 
tündék, nem menekültek el. A Harmadkor során használaton kívülre 
került a régi erdei út, az Ó út. Hk. 2941-ben Thorin és társai keresz
tülvágtak a Bakacsin-erdőn. Egy régi tündeösvényen haladtak, láttak 
egy elvarázsolt patakot, éjszakánként izzó szemek és rovarok nyug
talanították őket, nem is beszélve az óriási pókokról. A sötétség nyo
masztó volt. A GyH után az erdőt megtisztították, és átnevezték: 
Eryn Lasgalen lett. Sinda nyelven Taur e-Ndaedelosnak nevezik. 
Egyéb nevei: Erdő; Kerek Erdő; Nagy Erdő. A Sz. magyar szövegében 
„Bakacsinerdő"-ként is szerepel. (GyU I.; GyU III.) 

BAKACSIN-ERDŐ HEGYEI (Mountains of Mirkwood) Hegyek a Baka-
csin-erdőtől északra, itt ered az Elvarázsolt folyó. A GyH után ez a 
hegysor képezte Vadonfölde déli határát. (GyU L; H.) 

BAKFÖLDE (Buckland) A Megye egyik része, a Baranduin és az Öreg-
erdő között terül el, a Borbak család otthona. Aggbak Gorhendad 
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alapította H k . 2340-ben. Eredetileg a Megyén kívüli területnek szá
mított, de N k . 42-ben Elessar király hivatalosan a Megyének adomá
nyozta; ettől az időtől fogva Keleti Fertályként emlegették. Urát 
„Bakfölde u r á n a k " nevezték, de ez a cím inkább csak névleges volt. 
(GyU I.; G y U III.; TB.) 

BAKFÖLDE U R A (Master of Buckland) A Borbak család feje. Mocsolya-
szegen és Bakföldén is elismerték ezt a címet, amely ennek ellenére 
csupán névleges volt. Nk. 12-ben Bakfölde Urát - aki ebben az idő
ben Borbak Trufa volt - kinevezték az Északi Királyság helytartójá
vá. Másik elnevezés: Bortelke ura, mivel a családfő általában itt élt. 
(GyU L; G y U III.) 

BAKFÖLDH KAPU (Buckland Gate) Ezen keresztül lehet a Nagy Keleti 
Országútról bejutni Bakföldére. Sövény-kapunak és Északi Kapunak 
is nevezik. (GyU I.; G y U III.) 

BAKSZAKÁLL (Goatleaf) Egy Brí-beli ember-család neve. (GyU I.) 
BAKVÁR (Bucklebury) Bakfölde legfontosabb faluja, Bakfölde közepén ta

lálható, a Borbuggyan folyótól alig egy mérföldre, keletre. (GyU I.) 
BAKVÁRI KOMP (Bucklebury Ferry) Komp a Borbuggyanon, Bakvár és 

Mocsolyaszeg között . Az utasok működtetik, a csónakot a folyó ke
leti oldalán tartották. (GyU I.) 

BAL K A R HÖLGYE (Lady of the Shield Arm) Lásd: Éowyn. 
BALAN (Balan) Ezt a nevet kapta Bór a születésekor. (Sz.) 
BALAR (Balar) S. Nagy sziget a Balar-öbölben. Eredetileg Tol Eresséa 

része volt, a lebegő szigeté, amelyen U l m o átszállította Amanból az 
eldákat; erről szakadt le. Őssé gyakran ellátogatott ide. A szigeten 
Círdan és a falathrímok uralkodtak. Miután a Falas elbukott, Balar 
lett a sindák legfontosabb menedékhelye. Gondolin bukását követő
en Gil-galad uralkodott itt, mint a noldák Nagykirálya. Partjai men
tén rengeteg gyöngy található. (Sz.) 

BALAR-FOK (Cape Balar) Fok Arvernien nyugati részén, a Balari-öböl 
és a Belegaer között. (Sz. térkép) 

BALAR-SZIGET (Isle of Balar) Sziget a Balari-öböl bejártánál, Arvernien-
től dél-délnyugatra. (Sz. térkép) 

BALARI-ÖBÖL (Bay of Balar) Hatalmas sziget A Belegaerben, a Sirion 
torkolatától délre. Az Erők Nagy Csatája során alakult ki. (Sz.) 

BALCHOTHOK (Balchoth) S. Jelentése: nép. A keletlakók egyik törzse, 
akiket Szauron irányított. Hk. 25. században Rhovanionban, a Bakacsin-
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erdőtől keletre éltek. Gyakran megtámadták a Nőszirom-folyótól 
délre eső részeket. Ahogy nőt t az erejük, G o n d o r előretolt állásai 
ellen is kivonultak. 2510-ben átkeltek az Anduinon, és megszállták 
Calenardhont. A Celebrant mezején lezajlott csatában - bár a Köd
hegység orkjai is őket segítették - vereséget szenvedtek Ciriontól. 
Ezt követően mintha eltűntek volna. (GyU III.) 

BALDOR (Baldor) Rohani ember, Brego király legidősebb fia. A Medu-
seld felépítésekor tartott ünnepségen megfogadta, hogy végigmegy a 
Hol tak Ösvényén. A G y H során a Szürke Társaság tagjai ott találták 
meg a holttestét. A G y U III-ban halála éveként H k . 2570-et jelölik 
meg. Sokkal valószínűbb, hogy Hk. 2569-ben halt meg. Ha mégis a 
2570-es évszám helyes, akkor az azt jelenti, hogy hosszú ideig sike
rült életben maradnia a Hegyek belsejében. (GyU III.) 

BÁLIN (Bálin) Törp Durin házából, Khazad-düm királya (Hk. 2989-94 
között) . Élt: H k . 2763-2994. Thráin, később Thorin követője. 2841-
ben elkísérte Thráint végzetes útjára. Egy évszázaddal később Thorin 
Társaságának tagja volt. Szmog pusztulása után Ereborban telepedett 
le, de 2989-ben, több erebori törppel, Khazad-dümba ment, ahol ko
lóniát alapított. Öt évvel később Azanulbizarban megölték az orkok. 
2941-ben barátságot között Bilbóval. N e m volt annyira mogorva, 
mint a többi törp. (GyU I.; G y U III.; H.) 

BALROG, BALROGOK (Balrog) S. Jelentése: erő-borzalom; hatalmas dé
mon. Maiak, akik Melkorral együtt lázadtak fel. Később Szauron leg
hatalmasabb és legiszonyatosabb szolgái lettek. Tűzszellemek vol
tak, lángot fújtak, sötétségbe burkolóztak. Vezérük G o t h m o g volt. 
Részt vettek Beleriand háborúiban, legtöbbjük a Nagy Csatában pusz
tult el. Néhány túlélő mélyen a föld alá bújt. H k . 1980-ban a törpök 
felfedeztek egyet Khazad-dűm mélyén. Ezt a démont a Hk.-ban 
„A balrog"-ként emlegették. Két év alatt Durin népének két királyát 
is megölte. A törpök elmenekültek. 2480-ban Szauron orkokat és 
trollokat telepített Khazad-dümba, a balrog ezek fölött uralkodott. 
H k . 3019-ben, Gandalf végzett vele. A név quenya formája: Valara-
ukar (többes szám) és Valarauko (egyes szám). A Khazad-dümban ta
lált balrogot Durin Végzetének is nevezték, mert megölte VI. Durint. 
„Rettegés" vagy „Iszony" néven is emlegették. (GyU I.; G y U II.; 
G y U III.) 

BALROGOK URA (Lord of Balrogs) Lásd: G o t h m o g . 



BANAKIL (Banakil) Nyűg. Jelentése: félszerzet. Lásd: Hobbit . (GyU III.) 
BÁNAT REGÉJE (Tale of Grief) Lásd: N a r n i H i n H ú r i n . 
BANAZÍR (Banazir) H ő b b . Jelentése: fél-bölcs. Lásd: Csavardi Samu. 

(GyU III.) 
BANYAPÓK (Shelob) Élt: Ek.-Nk. Óriási pók, Nan Dungorthebnél talál

ható hasonló. Valahogyan megúszta Beleriand lerombolását, ivadé-
kaival az Ephel Dúathban, majd a Bakacsin-erdőben élt. Régebben 
Cirith Ungolban volt hatalmas odúja. Két koron keresztül embereket, 
tündéket és orkokat evett, és megakadályozta, hogy felségterületén 
keresztül bárki eljusson Mordorba. H k . 3000 táján csapdába ejtette 
Gollumot, de eleresztette, amikor a hobbit megígérte, hogy élelmet hoz 
neki. 3019-ben, a végzet-hegyi kaland során, Gollum elvezette Frodót 
és Samut a Banyapók odújába. A pók megbénította Frodót, Samu azon
ban megvakította és megszúrta. Ehhez Fullánkot és Galadriel csillag
üvegcséjét használta. A sebek halálosak voltak. Persze az is lehetséges, 
hogy a vak Banyapók, mivel nem tudott vadászni, egyszerűen éhen halt. 
A lényeg az, hogy elpusztult. Cirith Ungol tornyának orkjai Felséges 
Úrnőnek szólították. Nagy Banyapók néven is ismeretes. (GyU II.) 

BANYAPÓK ODÚJA (Shelob's Lair) A Banyapók lakhelye. Bűzös labirintus 
Ephel Dúath alatt, Cirith Ungol közelében. Aki el akar jutni Ephel 
Dúathhoz, annak muszáj keresztülvágnia rajta. A Banyapók által épí
tett alagutakon keresztül meg lehetett közelíteni a felszíni orkösvé-
nyeket. (GyU II.) 

B A R - E N - D A N W E D H (Bar-en-Danwedh) S. Jelentése: a váltság háza. Amon 
Rűdh törpbarlangjai. Mim nevezte el így a helyet, mert itt rejtette el 
Túrint — cserébe az életéért. (Sz.) 

B A R A D - D Ú R (Barad-dűr) S. Jelentése: torony-sötét. Erőd, amelyet Szau-
r o n épített az Egy Gyűrű erejével, Mk. 1000 és 1600 között. A Mk. 
végén megostromolták, elfoglalták (3434-41), de az alapjait nem le
hetett lerombolni addig, míg a Gyűrű létezett. Szauron Hk. 2951-
ben kezdett hozzá az erőd újjáépítéséhez; 3019-ben, amikor a Gyű
rű megsemmisült, ismét lerombolták. A Barad-dűr Ered Lithui déli 
részén található, ez volt Középfölde legnagyobb erődje a Mk.-ban és 
a Hk.-ban. O r k nyelven Lugbúrznak, nyugonul Sötét Toronynak, 
kapitányai Nagy Toronynak nevezték. (GyU I.; G y U III.; Sz.) 

B A R A D - D Ü R KULCSAI (Keys of Barad-Dűr) A Sötét Torony kulcsai, 
Szauron hatalmának jelképei. (GyU II.) 
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B A R A D - D Ü R OSTROMA (Siege of the Barad-Dür) A Szauron és az U t o l 
só Szövetség közötti háború utolsó fázisa, melynek során Szauron -
miután Mk. 3434-ben vereséget szenvedett a dagorladi csatában -
visszahúzódott a Barad-dűrba, és hét éven keresztül megpróbálta 
visszaverni az ellenséges erőket. 3440-ben Anánon életét vesztette. 
A következő évben Szauront rákényszerítették a harcra, és az Orodruin 
lejtőin lezajló végső csatában, csapást mértek rá. ( G y U I.; G y U III.) 

B A R A D - D Ü R TORNYA (Tower of Barad-Dűr) Lásd: Barad-dür. 
BARAD ElTHEL (Barad Eithel) S. Jelentése: kúttorony. Erőd Eithel Sirion-

nál, Fingolfin és Finrod legnagyobb kastélya. Hithlum védi a táma
dásoktól, innen könnyen csapást lehet mérni Angbandra. Stratégiai 
fontossága miatt számtalan csata és ütközet színtere. Az Ek.-ban a 
Hador H á z őrizte a noldák Nagykirályai számára. Itt esett el Hador a 
Dagor Bragollach során, fia, Galdor, hét évvel később szintén itt halt 
meg. A Nirnaeth Arnoediad után vélhetőleg elveszett. (Sz.) 

BARAD NlMRAS (Barad Nimras) S. Jelentése: fehér szarv torony. Torony, 
melyet Finrod épített a Hosszú Béke alatt. Falasban áll, az Egla-
resttől nyugatra lévő ormon. A torony védelmet nyújtott a Morgoth 
által, a tenger felől indított támadásokkal szemben. Ek. 474-ben szá
razföldi csapatok elfoglalták és lerombolták. (Sz.) 

BARAGUND (Baragund) Adán, az Első Ház ura, Bregolas fia, Morwen 
apja. Ahhoz a tizenkét tagú bandához tartozott, amelyet Barahir ve
zetett Dorthonionban. (Sz.) 

BARAHIR (Barahir) Dúnadán, Faramir unokája. Élt: N k . 2. sz. Ő írta az 
Aragorn és Arwen históriáját. Valószínűleg Ithilia hercege és G o n d o r 
uralkodó helytartója volt. (GyU I.) 

BARAHIR (Barahir) S. Jelentése: torony-úr. Adán, az Első H á z ura (Ek. 
455-60). Tünde-barát, Bregor fia, Emeldir férje, Béren apja. A Dagor 
Bragollach során megmentette Finrod életét, aki ezért megesküdött, 
hogy segíteni fogja Házát, és neki adta Barahir Gyűrűjét. A csata után 
Barahir visszatért Dorthonionba, és gerillaháborút folytatott Morgoth 
erői ellen. A kis csapat Aeluinban talált menedéket. Barahirt itt ölték 
meg, amikor Gorlim elárulta. (GyU I.; G y U III.) 

BARAHIR GYÜRŰJE (Ring of Barahir) Tünde-gyűrű, a noldák készítették 
Valinorban. Barahir Finrodtól kapta a Dagor Bragollach során, ami
kor Finrod megfogadta, hogy segíteni fogja őt és utódait. Amikor 
Dorthonionban Barahirt megölték, levágták a kezét, és ezzel, vagyis 
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a gyűrűvel igazolták, hogy már nem él. Béren később a kezet is és a 
gyűrűt is visszaszerezte. A gyűrűt Nargothrondba vitte. Finrod telje
sítette ígéretét: az életét áldozta azért, hogy Minas Tirith kazamatái
ban megmentse Berent. 
A gyűrű az Ek. végéig Diorhoz, esetleg Elwinghez került, a Mk.-ban 
a Hűségeseké volt. A Hk.-ban az Északi Királyság egyik hagyatéka 
volt. Arthedain bukása után Arvedui a lossothiak vezérének adta, 
akitől elrabolták. Ezután Völgyzugolyban őrizték. A gyűrű két sma
ragdszemű kígyót formázott. Az egyik kígyó elnyelte a másik által 
tartott aranyvirágokat. Felagund gyűrűjének is nevezték. (GyU III.) 

BARAN (Baran) Adán, Bór fia, az Első H á z ura. Estoladban élt. (Sz.) 
BARANDUIN (Baranduin) S. Szó szerinti jelentése: aranybarna folyó. N e -

nuialban eredő, dél-délkeleti irányba tartó, a Tengerbe ömlő folyó, 
amely jellegzetes színéről kapta a nevét. Keresztülhalad rajta a Nagy 
Keleti Országút (Borbuggyan hídja). A folyó eredeti hobbit neve 
Branda-nin volt, amely „határ-vizet" jelentett. Ez az elnevezés 
később átalakult Bralda-himmé, aminek a jelentése: részegítő sör. 
A G y H idején már ez a név volt közhasználatban. A hobbitok ezt 
fordították le szó szerint, így lett a számukra Borbuggyan. (GyU I.; 
G y U III.; Sz.) 

BARANOR (Baranor) S. Jelentése: torony-nap. G o n d o n férfi, Beregond 
apja. Lossarnachból származott. (GyU III.) 

BARAZ Lásd: Barazinbar. 
BARAZINBAR (Barazinbar) Kh. Szó szerinti jelentése: vörös szarv. Mória 

legnyugatibb részén álló hegy. Vörös, kopár sziklák alkotják, a tetején 
hósipka fehérlik. A világ egyetlen mithril-ere e hegy mélyén található, 
itt rejtőzött el Balrog. A törpök Kegyetlen (vagy Zord) Baranzibarnak 
is nevezik, mert a környékén általában rettenetes az időjárás. Sinda 
nyelven Caradhrasnak, nyugoriul Vörös-foknak nevezik. ( G y U I; 
G y U III.) 

B A R D , I. (Bárd I) Ember, Suhatagi Girion leszármazottja, kiváló íjász. 
Esgarothban született, ott is nőtt fel. Hk. 2941-ben megszervezte a 
város védelmét, megölte Szmogot. Ezt követően fontos személyiség 
lett. O vezette az Öt Sereg Csatájában részt vevő embereket. A Szmog 
kincséből neki jutó részt Suhatag újjáépítésére fordította, de Esga-
rothnak is sokat adott. O lett az újonnan megalapított Suhatag első 
királya. Hk. 2977-ben bekövetkezett halála után, utódai uralkodtak. 
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Komor volt a lelke és az arca is, de mindig bölcsen döntött . íjásznak 
és Sárkányölőnek is nevezték. (H.) 

BÁRD, II. (Bárd II) Ember, Suhatag negyedik királya (Hk. 3019-Nk.? 
között) . III . Thorinnal ő vezette azt az emberekből és törpökből álló 
sereget, amely a G y H során megtörte az Erebort os t romlók erejét. 
(GyU III.) 

BARDFIAK (Bardings) Suhatagi emberek. (GyU I.) 
BARLANGOK URA Lásd: Finrod. 
BARLANGVÁJÓ Lásd: Felagund. 
B A R N A (Brown) Megye-lakó hobbit család, (GyU III.) 
BARNA MÁRINGÓ (Lily Brown) Hobbit , Megye-lakó. Élt a G y H idején. 

Csűrös Bendegúz 1. felesége, öt gyermeket szült. (GyU III.) 
BARNAFÖLDEK (Brown Lands) Lakatlan, kopár terület a Bakacsin-erdő 

és az Emyn Muil között. A vén ent asszonyok itt kertészkedtek, de 
el kellett vonulniuk, mert a Mk. végén, a Szauron és az Utolsó Szö
vetség közötti háború során, feldúlták a vidéket. Senkiföldjének is ne
vezik. (GyU L; G y U II.) 

BAUGLIR (Bauglir) Morgothot nevezték így az eldák, valószínűleg Bele-
riandban. (Sz.) 

BÉKÁSFENÉK (Frogmorton) Falu a Keleti Fertályon, a Nagy Keleti Or
szágút mellett. Itt található az Űszó Tuskó nevezetű fogadó. Lothó 
uralkodása idején ez a falu volt a Keleti Fertály első megyeőr szaka
szának főhadiszállása. (GyU L; G y U III.) 

BELECTHOR, I. (Belecthor I) S. Szó szerinti jelentése: nagy sas. Dúna-
dán, G o n d o r tizenötödik uralkodó helytartója (Hk. 2628-55 között). 
( G y U III.) 

BELECTHOR, II . (Belecthor II) Dúnadán, G o n d o r huszonegyedik ural
kodó helytartója (Hk. 2811-72 között) . Halálakor a Fehér Fa el
pusztult, és nem találtak olyan csemetét, amivel pótolni lehetett vol
na. (GyU III.) 

BELEG (Beleg) Dúnadán, Arthedain második királya (Hk. 946-1029 kö
zött) . (GyU III.) 

BELEG (Beleg) S. Jelentése: hatalmas. Sinda tünde Doriathból. Az erdő 
kiváló ismerője, pompás harcos. Doriath határain, időnként másutt 
küzdött. Ek. 458 körül Brethilben segített a haladoknak megsemmi
síteni egy ork sereget, és ő volt az egyike annak a két doriathi tündé
nek, akik részt vettek a Nirnaeth Arnoediadban. (A másik Mablung 
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volt.) Barátságot kötött Túrinnal, segített neki bujdosása idején. Ki
szabadította Túrint Amon Rűdhból, az orkok fogságából. Túrin aka
rata ellenére megölte őt. Kiváló íjász volt, élete utolsó évében ő visel
te Anglachelt, ezzel vetettek véget az életének. íját, Belthrondingot, 
vele együtt temették el. Egyéb nevei: Erősíjú Beleg; Beleg Cúthahon; 
az íj. (Sz.) 

BELEGAER (Belegaer) S. Jelentése: nagy tenger. A tenger, amely elválasztja 
Középföldét Amantól. Északon Helcaraxétól a feltérképezetlen déli 
vidékekig terjed. Főbb szigetei: Balar, Númenor, Elvarázsolt Szige
tek és Tol Eresséa. Egyéb nevei: Nyugati Tenger, Nagy Tenger, Nagy 
Nyugati Tenger, Nagy Víz, Tenger. (GyU I.; GyU III.; Sz.) 

BELEGORN (Belegorn) S. Jelentése: nagy fa. Dúnadán, Gondor negye
dik uralkodó helytartója (Hk. 2148-2204 között). (GyU III.) 

BELEGOST (Belegost) S. Jelentése: hatalmas erőd. Törp város az Ered 
Luin keleti oldala alatt, a Dolmed-hegy közelében. Az itt élők viszony
lag barátságosak voltak a beleriandi noldákhoz, Thingolt viszont a barát
juknak tekintették. Bátran harcoltak Beleriand háborúiban, a Nirnaeth 
Arnoediad során elűzték a sárkányokat, bár Glaurung már korábban 
megölte a vezérüket, Azaghált. Az Ek. végének Nagy Csatájában 
megsemmisült, lakói közül sokan Khazad-dűmba mentek. Itt talál
ták fel a láncinget. (GyU III.) 

BELEGUND (Belegund) S. Adán az Első Házból, Bregolas fia, Rían apja; 
Barahir utolsó haramiáinak egyike. (Sz.) 

BELEGÜR (Belegűr) Melkor nevének sinda formája, sosem használták. 
BELEGURTH (Belegurth) S. Jelentése: nagy halál. Lásd: Melkor. (Sz.) 
BELERIAND (Beleriand) S. Jelentése: Balar-föld. Középfölde egyik vidé

ke az Ek.-ban. Először a Balar-öböl melletti területet nevezték így, 
később már az Ered Luintől nyugatra, és az Ered Wethrintől délre lé
vő részeket. A Sirion két régióra, keletire és nyugatira osztotta. A sű
rűn lakott északi részeket a jórészt lakatlan déliektől az Andram vá
lasztotta el. Először a doriathi és falasi sindák lakhelye volt, később 
csatlakoztak hozzájuk a laiquendek Ossiriandból, a noldák Nargoth-
rondból, Kelet-Beleriandból és Thargelionból, és az edánok. Morgoth 
csapatai fokozatosan meghódították, kivéve az ossiriandi - később 
Lindonnak nevezett — terület egy részét. A Nagy Csatában, az Ek. vé
gén szinte teljesen megsemmisült. Tündeföldnek is nevezik. (GyU I.; 
GyU II.; GyU III.) 
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BELERIAND U R A (Lord of Beleriand) Elwe titulusa. (Sz.) 
BELERIANDI HÁBORÚK (Wars of Beleriand) Az Ek. nagy konfliktusai 

Morgoth és az eldák erői. valamint szövetségeseik, az edánok és a 
törpök erői között. A háborúknak hat fő csatája volt. Melkor fogsá
gának harmadik korában teremtményei - különösképpen az orkok és 
a farkasok - megszaporodtak, és nyugtalanítani kezdték Beleriandot, 
több támadást indítottak Enador lakói ellen. Ennek hatására Lenwé 
nanda csapata Beleriandban keresett menedéket. A tündék nem so
kat tettek. Thingol ugyan megépítette Menegrothot, és fegyvereket 
vásárolt a törpöktől, Círdan pedig bizonyos mértékig megerősítette 
a Falast, de a legtöbb sinda szervezetlenül és védelem nélkül kóbo
rolt az erdőkben. 
Amikor Melkor visszatért Középföldére, és újjáépítette Angbandot, 
Belenandba küldte orkjait, akik nyugaton lehúzódtak a Sirion völgyé
be, elözönlötték a Sirion és a Narog közötti területeket, és megostro
molták Círdant a Falasban. Keleten az orkok lehatoltak a Gelion völ
gyéig, de az első fontos csatában vereséget szenvedtek Region tündéitől, 
akiket Thingol vezetett, valamint a ossinandiaktól, akiknek akkor De-
nethor volt a parancsnoka. A két hadsereg közé szorult orkok közül 
csak néhány tudott északra menekülni, de ők sem éltek sokáig, mert 
Ered Luin törpjei elkapták és megölték valamennyit. Denethor csapa
tának azonban nem volt megfelelő a fegyverzete, így az Amon Erében 
vereséget szenvedett és hősi halált halt. Az orkokat szerencsére ismét 
szétverték: Thingol kissé késve ugyan, de hátba támadta őket. 
Ekkor történt, hogy Feanor noldái partot értek Losgarnál. Ahogy el
érték Mithnmet, azonnal rájuk támadt Morgoth harmadik serege. Ez 
a csata volt a második, a Dagor-nuin-Giliath. Morgoth alábecsülte a 
noldák erejét. Hiába rendelte északra az akkor éppen Falast ostromló 
orkokat, serege vereséget szenvedett. Bár Feanor a menekülő orkok 
üldözése közben életét vesztette, Fingolfin érkezése, és a N a p első 
felkelte arra kényszerítette Morgothot, hogy visszahúzódjon Ang-
bandba. A noldák ekkor védelmi állásokat építettek ki: Fingolfin Hith-
lumban, hogy tartsa Barad Eithelt és védje az Ered Wethrin keleti há
góit; Finrod Tol Sirionban, hogy őrizze a Sirion hágóját; Aegnor 
Angrodban, és Dorthonion északi lejtőin. Feanor fiai a Dorthonion és 
az Ered Luin közötti dombokra és hágókra felügyeltek. Fingolfin és 
Maedhros lovasai Ard-galent és Lothlannt őrizték. 
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Ek. 60 körül Morgoth újabb támadást indított, elfoglalta a Sírion há
góját és a Maglor-hasadékot, majd Dorthonion ellen indította fő sere
gét. A tündék azonban felkészülten várták. A Beleriandban portyázó 
orkokat levadászták, Fingolfin és Maedhros pedig két oldalról ron
tott rá Morgoth fő hadtestére. Ez az Ard-galenen vívott csata volt a 
harmadik, a Dagor Aglareb. 
Ezt követően a noldák megostromolták Angbandot, őrizték Ard-
galent, és figyelték az Angbandból déli irányba történő mozgásokat. 
160 körül Morgoth megtámadta Hithlumot. Északról és nyugatról kö
zelített, kisebb csapatokkal. Az orkok időben észrevették az ellensé
get, amelyet elpusztítottak. 260 körül Glaurung előrenyomult Ang
bandból, de ekkor még felkészületlen volt, így Fingon lovasainak 
nyilai visszavonulásra kényszerítették. 
Ezután, 260-455 között következett a Hosszú Béke, amelynek során 
csupán kisebb összecsapásokra került sor. Morgoth összegyűjtötte 
seregeit, kitenyésztette szörnyeit, és még jobban marokra szorította 
Eriadort. A tündék szövetséget kötöttek az edánokkal, és megerősí
tették védelmi vonalaikat. 455 telén Morgoth lángokat zúdított Ard-
galenre. Mindent elpusztított, Ard-galen neve ezt követően Anfaug-
lith lett. A tűztámadás Dorthonionra is kiterjedt, a lángok megölték 
vagy megfutamították a nolda lovasságot. Miután megtörte az Ang
bandot ostromlók erejét, Morgoth megkezdte a Negyedik Csatát, 
a Dagor Bragollachot. Az Ered Wethrin és a Sirion hágója a tündéké 
maradt, de a dorthoniom emberekkel együtt megtizedelődtek, így Mor
goth elfoglalhatta a fennsíkot. Barahir hősiessége hiábavalónak bizo
nyult. Keleten Maedhros még ekkor is tartotta Aglont és Himringet, 
de a Maglor-hasadék és Thargelion, a Glaurung által vezetett ork se
regé lett. Maedhros és Maglor Himringben maradt, de Celegorm és 
Curufin Nargothrondba menekült, mások egészen Andramig húzód
tak vissza. 

Az ezt követő néhány évben Morgoth megpróbálta megszilárdítani 
hatalmát a megszerzett területeken. Szauron 457-ben elfoglalta Tol 
Siriont. Bár tíz évvel később elűzték onnan, a Hágó gyakorlatilag őri
zetlen maradt. Barahir 460-ban bekövetkezett halála után egyedül 
Béren hódíthatta volna meg Dorthoniom, ám 464-ben ő is elmene
kült. 462-ben Morgoth megtámadta Hithlumot, csapatai keleti és 
északi irányból érkeztek. Az edánok ismét védték az Ered Wethrint, 
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erősen tartották, ám Morgoth északi seregét csak Círdan segítségével 
tudták legyőzni. Az eldák ebben az időszakban csupán egyetlen je
lentős tettet hajtottak végre: Béren és Lúthien megszerezte az egyik 
szilmariit. 
Maedhros, miután felismerte a helyzetet és Morgoth erejét, 473-ban 
létrehozta Szövetségét. Azt tervezte, hogy csellel védekezésre kény
szeríti Morgothot, valahogy úgy, mint a Dagor Aglareb során. Ám 
Morgoth ereje és a keletlakók árulása következtében a Szövetség se
regei rákényszerültek, hogy megvívják a rettenetes csatát, a Nirnaeth 
Arnoediadot. Az eldák és az edánok többsége elesett, Hithlum és 
Himring odaveszett, Beleriand megnyílt Morgoth előtt. 474-ben le
rohanták a Falast, ezután az orkok megtámadták Talath Dirnent. 
Az eldáknak és az edánoknak már csak Ossiriand, Brethil, Nargoth-
rond, D o n a t h és Gondolin maradt a kezében. Néhány éven keresztül 
úgy tűnt, Túrin titkos húzásai megállítják Morgothot Nyugat-Bele-
riandban, ám amikor Túrin Orodrethnél nyíltan kiállt Morgoth ellen, 
a noldák 496-ban vereséget szenvedtek Tumhaladnál, Nargothrond pe
dig az ellenségé lett. Ezután a haladok nem merték elhagyni erdeiket, 
Morgoth pedig gyakorlatilag elfoglalta Nyugat-Beleriandot. Miután 
Menegrothot kétszer is feldúlták a nogrodi törpök és Féanor fiai, 511-
ben Gondolin is elesett, és ezzel Morgoth előtt megnyílt Beleriand. 
Morgoth pihentette a csapatait, nem foglalkozott azzal, hogy meg
semmisítse a gyenge tündéket és edánokat Ossiriandban, Brethilben, 
a Sinon mellékén, Arvermenben és Balarban. Earendilnek végül sike
rült győzelmet aratnia nyugaton, mert segítséget kapott a valáktól. 
Beleriand háborúinak utolsó csatájában Valinor csapata megsemmisí
tette Morgoth erőit, betört Angbandba, és kivetette Morgothot Ea-
ból. Ám ekkor már Beleriand is helyrehozhatatlan károkat szenvedett, 
a hullámok alá süllyedt. A háborúkat goblin-háborúknak is nevezik. 
A Nagy Kincs háborúja a noldák visszatértével, és a Második Csatá
val kezdődött. (H.; Sz.) 

BELERIANDI RENDSZER (Mode of Beleriand) Tengwa-rendszer, amelyik
ben a magánhangzókat teljes betűkkel jelölték. A Nyugati Kapun látha
tó feliratok ilyen írásmód alkalmazásával készültek. (GyU I.; G y U III.) 

BELFALAS (Belfalas) S. Jelentése: part. Szép tengerparti vidék Gondorban, 
a Morthond és a Gilrain között . Legfontosabb városa: Dol Amroth. 
(GyU I.; G y U III.) 
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BELFALASI-ÖBÖL (Bay of Bel, Bay of Belfalas) Lásd: Belfalas. 
BELSŐ TENGEREK (Inner Seas) Belegaer, Középfölde beltengerei és ten

gerei; Ekkaiához képest belsők. (Sz.) 
BELTENGER (Inland Sea) Lásd: Rhün-tenger . 
BELTHIL (Belthil) S. Jelentése: isteni sugárzás. Mesterséges, ezüstlevelű 

fa. Turgon készítette, a Telpenon mása. Gondolin királyi udvarában 
állt. (Sz.) 

BEITHRONDlNfc (Belthronding) S. Beleg íja. Lásd: Beleg. 
BÉMA (Béma) Lásd: O r o m é . 
B E N D E (Tom) Lásd: Csavardi Bendegúz. 
BENDE (Tom) Lásd: Csűrös Bendegúz 2. 
BENJÁMIN (Mattá) Hobbi t személynév, általában Béninek rövidítik. 

(GyU III.) 
BÉOR (Béor) Ad. Jelentése: vazallus. Adán, az Első H á z első feljegyzett 

ura. Élt: Ek. 4. sz. Negyvennyolc éves korában Beleriandba vezette 
embereit, Estoladban gyűjtötte össze őket. Később Nargothrondban 
44 éven át szolgálta Fmrodot; 93 évesen halt meg, önkezével vetett 
véget az életének. Születésekor kapott neve Balan volt. Béornak a 
Finrodnak tett szolgálatai miatt nevezték. (Sz.) 

BÉOR HÁZA (House of Béor) Az edánok Első Háza. (GyU III.) 
BEORN (Beorn) Ember, a Beornfiak vezére, eszeveszett őrült. Gyűlölte 

az orkokat, és senkiben sem bízott, aki idegen volt számára. A szíve 
azonban jó volt. H k . 2941-ben, miután Gandalf szétoszlatta gyanak
vását, vendégül látta és megvédte Thorint és Társaságát, később pedig 
fontos szerepet játszott az Öt Sereg Csatájában, ahol megölte Bolgot, 
az orkok vezérét. (H.) 

BEORNFIAK (Beornings) Az Anduin-völgyben, a folyó két oldalán, a Szög
szikla környékén élő emberek. Az edánoktól származtatják magu
kat, az adűnira és a rohírra emlékeztető nyelvet beszélnek. A G y H 
idején nem voltak valami barátságosak az idegenekkel, viszont gyű
lölték az orkokat, és elszántan védték a Magas-hágót meg a Carrok-
gázlót. A G y H végén az erdőlakókkal közösen megkapták Eryn Las-
galen középső részét. A történetben csupán egyetlen Beornfi bukkan 
fel, Beorn, de nem valószínű, hogy ő jellegzetes alak. A Beornfiak hí
resek voltak süteményeikről. N e m ettek húst, szerették az állatokat. 
Elképzelhető, hogy a Köd-hegységből származtak, ahonnan az orkok 
űzték el őket. ( G y U I.; G y U III.) 
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BEREG (Bereg) Adán az Első Házból, Baran unokája. N e m akart bele
keveredni Beleriand háborúiba. Házának ezer tagjával visszament Eria-
dorba. (Sz.) 

BEREGOND (Beregond) Gondori ember, lehet, hogy dúnadán. A Cita
dellaőrök egyike. G o n d o r ostroma alatt elhagyta posztját, és megölt 
néhány embert a Megszentelt Helyen, mert meg akarta akadályozni, 
hogy II. D e n e t h o r szétégesse Faramirt, akinek őszinte híve volt. 
A G y H után ezért az engedetlenségért kitiltották Minas Tirithből, 
de Faramir testőrségének első kapitánya lett belőle. ( G y U III.) 

BEREGOND (Beregond) S. Jelentése: kő. Dúnadán, Gondor huszadik ural
kodó helytartója (Hk. 2763-2811 között) . G o n d o r történelmének 
egyik legnagyobb hadvezére. Meghalt: Hk. 2811. (GyU III.) 

BÉREN (Béren) Adán, Barahir fia, az Első H á z ura (Ek. 460-67? között) . 
H ő s és tünde-barát, a sorsa az volt, hogy sikereket érjen el Beleriand 
háborúi során. Dorthonion haramiái közül egyedül ő maradt életben. 
Végzett azzal az orkkal, amelyik megölte az apját, visszaszerezte Ba
rahir gyűrűjét. Négy éven át Doriathban maradt, egyedül. Morgoth 
katonái annyira féltek tőle, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére - ponto
san akkorát, mint Fingonéra. Szelíd volt, kedves, nem evett húst, D o -
riath madarai és állatai segítették őt. 
Szauron végül Dorthonion elhagyására kényszerítette. Átkelt az Ered 
Gorgorothon és N a n Dungortheben, és Doriathba érkezett. Ek. 465 
nyarán Neldorethben megpillantotta Lúthient, és azonnal beleszeretett. 
A nő a következő tavaszon kezdte viszonozni érzelmeit. Néhány hó
napig lehettek csak boldogok, azután Thingol tudomást szerzett a 
dologról, és egy szilmarilt követelt cserébe leánya kezéért. 
Thingol tulajdonképpen csak meg akart szabadulni Berentől, ám a 
hős átment Nargothrondba, ahol Finrod készen állt arra, hogy telje
sítse fogadalmát, és segítse Barahir utódját. Amikor az ellenség elfog
ta őket Tol-in-Gaurhothban, Finrodot - miután megmentette Berent 
a váltott farkasoktól - Szauron megölte. Lúthien és Huan azonban 
legyőzte Szauront, és kiszabadította Berent a fogságból. Miután meg-
küzdöttek Curufinnel és Celegornnal, mindhárman átmentek Ang-
bandba. Berennek végül sikerült kivennie a Vas Koronát ékítő szil
marilt. Már éppen visszafelé indult, amikor Carcharoth leharapta és 
lenyelte a )obb kezét — azt a kezet, amivel a szilmarilt tartotta. Berent 
és Lúthient a sasok mentették meg. Végül eljutottak Doriathba, ahol 
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Béren kibékült Thingollal. N e m sokkal később Carcharoth súlyosan 
megsebesítette. Mielőtt meghalt, átadta a szilmariit Thingolnak. Lúthien 
belehalt a bánatba, de Mandos abban a kegyben részesítette, hogy Be-
rennel együtt leélhet egy második életet Középföldén. Visszatértük 
után elszigetelten éltek a Tol Galenen. Egyetlen fiuk született: Dior. 
Béren csupán egyszer hagyta el Tol Galent: akkor, amikor meg akar
ta bosszulni Thingol halálát a nogrodi törpökön, és egyúttal vissza 
akarta szerezni a szilmariit. N e m sokkal ezután Lúthiennel együtt 
meghalt. Kettejük szerelme a legnagyobb volt azok közül, amelyek
ről feljegyzések készültek. Béren másik neve Erchamion (Félkezű) volt; 
ő Camlostnak, Üreskezűnek nevezte magát, amikor visszatért Ang-
bandból. (GyU L; G y U III.; Sz.) 

BÉREN (Béren) Dúnadán, Gondor tizenkilencedik uralkodó helytartója 
(Hk. 2743-63 között) . 2757-ben Göndört megtámadta a három nagy 
umbari flotta, a támadókat csak nehézen tudták visszaverni. Béren 
átadta Vasudvardot Szarumánnak, mert azt hitte, a varázsló majd meg
védi Rohant, amit a Hosszú Tél és Wulf támadásai igen meggyengí
tettek. ( G y U III.) 

BÉREN (Béren) S. Adán az Első Házból, Béor leszármazottja, Emeldir 
apja. (Sz.) 

BÉREN UGRÁSA (Leap of Béren) Az Ek. egyik legkülönösebb jelente. Ami
kor Celegorm és Curufin lóháton rátámadott Berenre és Lúthienre, 
Curufin elkapta Lúthient, és Béren elé vágtatott. Celegorm eközben 
megpróbálta lehagyni Berent, aki félreszökkent az útból, de úgy, hogy 
felpattant Curufin vágtató lovára, és lelökte onnan ellenfelét. (Sz.) 

BERGIL (Bergil) S. Jelentése: csillag. Gondori ember, Beregond fia. Szü
letett: H k . 3008 vagy 3009. Gondor ostroma alatt Minas Tirithben 
maradt. (GyU III.) 

BERKENYÉCSKE (Rowan) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2849. Vermes 
legidősebb gyermeke, Csavardi Bóka felesége, Bókafi anyja. (GyU III.) 

BERT (Bért) Trollbozót egyik trolija. Azon három troli egyike, akikkel 
Thorin és Társai találkoztak. Gandalf kővé változtatta. Meghalt: H k . 
2941. (H.) 

B E R Ú T H I E L (Berúthiel) S. Jelentése: bereth + iel = királynő + asszony. 
Királynő, aki arról lett híres, hogy macskái mindig, mindenhonnan 
hazataláltak. ( G y U I.) 

BETEGESEK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek őket. (Sz.) 
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BlFUR (Bifur) Törp, Thorin csapatának tagja. Élt: H k . 2941-3018 körül. 
2941 után Ereborban lakott. (GyU I.; G y U III.) 

BIKABÖMBÖLŐ TOOK A Hobbit magyar változatában így nevezik azt a 
hobbitot, akinek a GyU-ban Bikabúgó és Tuk a neve. 

BIKABÚGÓ (Bullroarer) Lásd: Tuk Bandobras 
BITORLÓ CASTAMIR (Castamir) Q. Jelentése: ékszer. Dúnadán, Gondor 

huszonkettedik királya (Hk. 1437-47 között) . II. Rómendacil egyik 
öccsének unokája, a Rokonviszály idején a Hajók Kapitánya. Segí
tett letaszítani a trónról Eldacar királyt. A legnépszerűbb lázadó volt, 
ő irányította a teljes flottát és a partvidékeken élőket, ennek köszön
hetően király lett belőle. Kegyetlennek bizonyult, erőszakos volt. 
Kivégeztette Eldacar foglyul ejtett fiát, Ornendilt. Csak a flottával 
törődött, a szárazföldi dolgokkal nem foglalkozott. Uralkodásának 
tizedik évében, amikor Eldacar visszatért, Gondor belső részeinek la
kói fellázadtak ellene. Megpróbált elmenekülni, de elfogták. Eldacar 
az Erűi átkelőjénél lezajlott csatában megölte. (GyU III.) 

BITORLÓK (Usurpers) Az eldák nevezték így az embereket. (Sz.) 
BLADORTHIN (Bladorthin) S. Jelentése: szürke. Király, valószínűleg tün

de. Lándzsákat rendelt az erebori törpöktől, de meghalt, mielőtt meg
kapta volna a szállítmányt. H k . 1999 és 2770 között élt. (H.) 

BLANKÓ (Blanco) Irhafakó hobbit Bríből. Fivérével, Marcsóval együtt 
1601-ben telepedett le a Megyében. (GyU I.) 

BLOTMOT (Blotmath) A megyei időszámítás tizenegyedik hónapja, a mi 
novemberünknek felel meg. Bríben Blotingnak vagy Blutingnak ne
vezik. (GyU III.) 

BLUMOT (Bloting) Az év tizenegyedik hónapjának neve Bríben. Lásd: 
BÍotmot. (GyU III.) 

BÓDI (Hamfast Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: N k . 12. Csa-
vardi Samu negyedik fia, hetedik gyermeke. (GyU III.) 

BOFFIN (Boffin) Hobbit család, tagjai a G y H idején a Megyében éltek. 
A Tukokkal és a Zsákosokkal kötött házasságaik alapján vélhetőleg 
felsőbb osztályba tartozó, jómódú család volt. Mivel egyetlen feljegy
zés sem utal arra, hogy a Boffinok frigyre léptek a Borbakokkal, majd
nem biztos, hogy a Megye keleti részén csupán néhány Boffin élt. A Bof
fin nevet J. R. R. Tolkien anglicizálta az eredeti hobbit-elnevezésből, 
amely Bophin volt. E szó jelentése ismeretlen. (GvU L; G y U III.) 

BOFFIN BERILLA Lásd: Zsákos Berilla. 
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BOFFIN DONNAMIRA (Donnamira Boffin) H o b b i t , Megye-lakó. Élt: 
H k . 2856-2948. Tuk Geront ius tizedik gyermeke, Boffin H u g ó fe
lesége. (GyU III.) 

BOFFIN D U C I (Daisy Boffin) Hobbit, Megye-lakó. Született: H k . 2950. 
Zsákos D u d ó leánya, Boffin Griffó felesége. Részt vett a búcsúün
nepségen. (GyU III.) 

BOFFIN FOLKÓ (Folco Boffin) hobbit, Megve-lakó, Zsákos Frodó jó 
barátja. Valószínűleg részt vett a búcsúünnepségen. (GyU I.) 

BOFFIN GRIFFÓ (Griffo Boffin) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 3000 kö
rül. Zsákos Duci férje. Részt vett Bilbó búcsúünnepségén. (GyU III.) 

BOFFIN H U G Ó (Hugó Boffin) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2900 kö
rül. Tuk D o n n a m i r á t vette feleségül. (GyU III.) 

BOFUR (Bofur) Törp. Élt: H k . 2941-3018. Thor in csapatának tagja volt. 
Bár Khazad-dümból származott, nem tartozott Durin leszármazot
tai közé. 2941 után Ereborban élt. (GyU L; GyU III.) 

BOGÁNCS (Thistlewool) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család 
neve. (GyU I.) 

BÓKAFI Lásd: Csavardi Bókafi 
BOLDOG (ÁLDOTT) A M A N (Aman, the Blessed) Q. Szó szerinti jelen

tése: boldog; áldott; gonosztól mentes. A Belegaer és Ekkaia között 
elhelyezkedő nagy nyugati földrész. A közepén, a Pelóri nagy kanya
rulatától nyugatra volt Valinor. Eldamarhoz Pelóritól keletre a Ca-
lacirya közelében lévő keskeny tengerpart, valamint az Aramanig és 
Avatharig húzódó sík vidékek tartoztak. Amant és Tol Eresséát ki
emelték Ardából, amikor — N ú m e n o r pusztulása után - gömbölyűvé 
vált. (GyU III.) 

BOLDOG BIRODALOM (Blessed Realm) Aman, pontosabb Valinor. A szö
vegek magyar változatában időnként Áldott Birodalomnak nevezik. 

BOLG (Bolg) Hatalmas ork a Köd-hegységből, talán uruk. Azog fia. Ö ve
zette az orkokat és a vargokat az Öt Sereg Csatájában, Hk. 2941-ben. 
Itt esett el, Beorn ölte meg. Északi Bolgnak is nevezték. (GyU III.) 

BOMBADIL CSÓNAKBA SZÁLL (Bombadil goes Boating) Bakföldi vers 
Bombadil Tornáról, valószínűleg a G y H után írták. (TB.) 

BOMBADIL T O M A (Bombadil, Tom) Az Öreg Erdő ura. N e m tudjuk, me
lyik fajhoz tartozott; a legvalószínűbb az, hogy maia volt. Hatalma és 
tudása igazolja ezt a feltevést. Az Öreg Erdőn belül abszolút hatal
ma volt, még a Gyűrű sem gyakorolt rá hatást. Az Erdőből nem lé-
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pett ki — kivéve akkor, amikor néha-néha ellátogatott a Sírbuckákhoz, 
vagy Mocsolyaszegre. A „legvénebbnek" nevezte magát, azt állította, 
hogy már az Ek. elején is élt. Embernek látszott, alacsony volt, az arca 
pirospozsgás. Csúcsos föveget hordott, amibe kék tollat tűzött, csiz
mája sárga volt. Vidám, jószívű teremtés volt, nem sokat foglalkozott 
az Erdőn kívüli világ gondjaival. A bakföldi hobbitok nevezték Bombadil 
Tornának. A tündék Iarwain ben-Adarnak, az Elsőnek szólították, 
a törpök Fornnak, az északi emberek pedig Óraidnak. (GyU I.; TB.) 

BOMBADIL TOMA KALANDJAI (Adventures of Tom Bombadil, The) Bak
földi vers Bombadi l Tornáról. A művet vélhetőleg a G y H előtt ír
ták le. (TB.) 

BOMBUR (Bombur) Törp, Thorin csapatának tagja. Élt: Hk. 2941-3018 
körül. Khazad-dűm törpjeinek leszármazottja, bár semmi köze sincs 
Durin dinasztiájához. 2941 után Ereborban élt. Mindig kövér volt, de 
élete végére annyira meghízott, hogy mozdulni se bírt. Hat törp kel
lett ahhoz, hogy megemeljék. (GyU I.; G y U III.) 

BOPHÍN (Bophin) Lásd: Boffin. 
BÓR (Bór). Ember, a keletlakók vezére. Élt: Ek. 5. sz. Valószínűleg már 

a Nirnaeth Arnoediad előtt meghalt. (Sz.) 
BORBAK (Brandybuck) Az egyik legfontosabb hobbit család a Megyében; 

erős irhafakó vérvonal. A família ősatyja Aggbak G o r h e n d a d volt, 
aki H k . 2340 körül Mocsolyaszegről Bakföldére költözött, és Bor
bakra változtatta a családnevét. Ezt követően a család irányította 
Bakföldét, leginkább Bortelkén éltek. A család valódi neve Bran-
dagamba volt, amely a hobbitok nyelvén végbakot jelent. A borba
kot jelentő Braldagambát nem használták, Tolkien professzor mégis 
ezt a nevet részesítette előnyben, vélhetőleg azért, hogy hangsúlyozza 
a család és a Borbuggyan folyó neve közötti kapcsolatot. (GyU L; 
G y U III.) 

BORBAK ADALDRIDA (Adaldrida Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó, 
Borbak Marmadok hitvese. Lánykori nevén Bögyös Adaldrida. Élt: 
Hk. 29. sz. (GyU III.) 

BORBAK AMARÁNT (Amaranth Brandybuck) Élt: Mk. 2904-98. Hobbit, 
Megye-lakó, Borbak Gorbadok második gyermeke. (GyU III.) 

BORBAK BERILAK (Berilac Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Borbak 
Merimak fia, részt vett Bilbó búcsúünnepségén. Született: Hk. 2980. 
(GyU III) 
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BORBAK CELANDINE (Celandine Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Szü
letett: Hk. 2994. Borbak Seredik legkisebb gyermeke és egyetlen le
ánya, a búcsúünnepség vendége. (GyU III.) 

BORBAK DlNODAS (Dinodas Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Szüle
tett: Hk. 2914 és 2919 között; meghalt: Hk. 3001 után. Borbak 
Gorbadok legkisebb fia, a búcsúünnepség vendége. (GyU III.) 

BORBAK DODERIK (Doderick Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Szü
letett: Hk. 2989. Borbak Seredik legidősebb fia; a búcsúünnepség 
vendége. (GyU III.) 

BORBAK DODINAS (Dodinas Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Szüle
tett: Hk. 2908 és 2913 között, meghalt Hk. 3001 előtt. Borbak Gor
badok negyedik gyermeke. (GyU III) 

BORBAK ESMERALDA (Esmeralda Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. 
Született: Hk. 2936. Borbak Saradok felesége, Trufiádok anyja. Tuk 
Adalgrim legidősebb leánya; a búcsúünnepség vendége. (GyU I.; 
GyU III.) 

BORBAK GORBADOK (Gorbadoc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó, 
Bakfölde ura (Hk. 2910-63 között). Élt: Hk. 2860-2963. Tuk Mira-
bellát vette feleségül. Hét gyermekük született, köztük Frodó édes
anyja, Primula. Gorbadok híres volt a konyhájáról és derékbőségéről; 
termete miatt „Öles" Gorbadoknak is nevezték. (GyU L; GyU III.) 

BORBAK GORBULAS (Gorbulas Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. 
Született: Hk. 2908; meghalt: Hk. 3001 előtt. Borbak Orgulas fia. 
(GyU III.) 

BORBAK GORMADOK (Gormadoc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. 
Élt: Hk. 2734-2836. Bakfölde ura (Hk. P-2836). Konoki Mályvát 
vette feleségül, sok gyermekük született. „Árkász" Gormadoknak is 
nevezték, vélhetőleg ő nagyobbította meg Bortelkét. (GyU III.) 

BORBAK HANNA (Hanna Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 
2800 körül. Borbak Madok felesége. Leánykori neve: Aranykincs 
Hanna. (GyU III.) 

BORBAK HlLDA (Hilda Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2726 
körül. Borbak Seredik felesége. Leánykori neve: Nagytüszőfi Hilda. 
Részt vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

BORBAK ILBERIK (Ilberic Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
Hk. 2991. Borbak Seredik második fia. Részt vett a búcsúünnep
ségen. (GyU III.) 
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BORBAK MADOK (NYAKAS) (Madoc Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. 
Élt: Hk. 2775-2877. Borbak Gormadok fia, Bakfölde ura (Hk. 2836-
2877). Aranykincs Hanná t vette feleségül. Nyakas Madok néven is 
ismerték. (GyU III.) 

BORBAK MÁLYVA (Malva Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Élt: Hk. 
2800 körül. Borbak Gormadok felesége. Leánykori neve: Konoki 
Mályva. (GyU III.) 

BORBAK MÁLYVÁCSKA (Melilot Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Szü
letett: Hk. 2985. Borbak Marmadas kisebbik leánya. Részt vett a bú
csúünnepségen. (GyU I; GyU III.) 

BORBAK MARMADAS (Marmadas Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. 
Borbak Gorbulas fia, részt vett a búcsúünnepségen. Született: 
Hk. 2943. (GyU III.) 

BORBAK MARMADOK (Marmadoc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Élt: 
Hk. 2817-2910. Borbak Madok fia, Bakfölde ura (Hk. 2877-2910 
között) . Bögyös Adaldridát vette feleségül, négy gyermekük szüle
tett. (GyU III.) 

BORBAK MARROK (Marroc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
Hk. 2780 körül. Borbak Gormadok legkisebb fia. (GyU III.) 

BORBAK MENEGILDA (Menegilda Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. 
Élt: Hk. 30. sz. Borbak Rorimak felesége, Saradok és Merimak anyja. 
(GyU III.) 

BORBAK MENTHA (Mentha Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Szüle
tett: Hk. 2983. Borbak Marmadas második gyermeke. Részt vett a 
búcsúünnepségen. (GyU III.) 

BORBAK MERIMAK (Merimac Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Élt: 
Hk. 2942-Nk. 10. Borbak Rorimak második fia. A búcsúünnepség 
vendége volt. (GyU III.) 

BORBAK MERIMAS (Merimas Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Szüle
tett: Hk. 2981. Borbak Marmadas fia, a búcsúünnepség vendége. 
(GyU III.) 

BORBAK MIRABELLA (Mirabella Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Élt: 
Hk. 2860-2960. Tuk Geront ius legkisebb lánya. Borbak Gorbadok-
hoz ment feleségül, hét gyermekük született. (GyU III.) 

BORBAK ORGULAS (Orgulas Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó, Borbak 
Marmadok legkisebb gyermeke, Borbak Gorbulas apja. (GyU III.) 
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BORBAK PRIMULA (Primula Brandybuck) Lásd: Zsákos Primula. 
BORBAK RORIMAK (Rorimac Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Élt: 

H k . 2902-3008. Bakfölde ura (Hk. 2963-3008 között) . Felesége: 
Aranyka Menegilda, két gyermekük született. Részt vett a búcsú
ünnepségen. Becenevei: Aranyapó, Ö r e g Róri . (GyU L; G y U III.) 

BORBAK S A D O K (Sadoc Brandybuck) Hobbit , Megye-lakó. Született: 
Hk. 2779. Borbak G o r m a d o k fia. (GyU III.) 

BORBAK SARADAS (Saradas Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó, Borbak 
Gorbadok harmadik gyermeke. Élt: H k . 2908-3007. A búcsúünnep
ség vendége volt. (GyU III.) 

BORBAK SARADOK (Saradoc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó, Borbak 
Rorimak fia. Élt: Hk. 2940-Nk. 12. Bakfölde ura Hk. 3008-Nk. 12. 
Tuk Esmeraldát vette feleségül. Egy gyermekük született: Meriadok. 
Részt vett a búcsúünnepségen. Tékozló Saradok néven is ismerték. 
(GyU III.) 

BORBAK SEREDIK (Seredic Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó, Borbak 
Saradas fia. Született: H k . 2948. Tüszőfi Hi ldát vette feleségül, részt 
vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

BORBAK T R U F A (Merry Brandybuck) Lásd: Borbak Trufiádok. 
BORBAK T R U F I Á D O K (Meriadoc Brandybuck) Hobbit, Megye-lakó. Bor

bak Saradok fia, kalandozó, Bakfölde Ura (Nk. 12-64 között) . Fia
talkorában Zsákos Frodó közeli barátja volt, 3018-ban vele együtt 
Völgyzugolyba ment, ahol a Gyűrű-társaság tagja lett. A Társasággal 
utazott, egészen Parth Galenig, ahol Tuk Peregrinnel együtt az orkok 
fogságába esett. Az orkokat, amelyek Vasudvardba akarták vinni a 
hobbitokat, útközben megtámadták a rohírok. Trufa és Pippin meg
szökött, a Fangorn-erdőbe menekült. It t összebarátkoztak Fangorn-
nal, az enttel, és komoly szerepet játszottak abban, hogy ezek a lé
nyek támadást indítsanak Vasudvard ellen. Trufa később Théoden 
király szolgálatába állt, akivel Edorasba ment. Amikor a rohírok Gon-
dorba vonultak, parancsot kapott, hogy maradjon Rohanban, ám ő 
Éowynnel Minas Tirithbe utazott. A pelennon csatában közös erő
vel legyőzték a nazgűlok urát. Trufa majdnem meghalt a Fekete Le
helet miatt, de Aragorn meggyógyította. 

A G y H után Rohan lovagjává ütötték. Ezután visszatért a Megyébe, 
ahol a morotvai csatában a hobbit-csapatok egyik vezére volt. Apja 
halála után Bakfölde Ura lett. Nk. 14-ben megkapta „az Északi Király-
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ság kormányzója" címet. Feleségül vette Bögyös Estellát, barátja, 
Fredegár húgát. Egész életében kapcsolatban volt azokkal, akikkel a 
G y H során barátkozott össze. Nk. 64-ben Pippinnel együtt Rohan-
ba, majd Gondorba ment. Néhány évvel később Rohanban halt meg, 
ahol a Királyok Házában temették el. Számos jelentős mű szerzője, 
ő írta például a Megyei füveskönyvet, az Esztendők számlálását, vala
mint A Megye régi szavairól és neveiről szóló értekezést. Beceneve 
Trufa. Egyéb nevei: Holdwine; Bakfölde Ura; Perian. Eredeti hobbit 
neve Kalimac volt, amit általában Kálinak rövidítettek. E szó jelentése: 
vidám, mókás. (GyU I.; G y U III.) 

B O R B A K ZSÁLLYA Lásd: Bögyös Zsállya. 
BORBUGGYAN (Brandywine) Lásd: Baranduin. 
BORBUGGYAN HÍDJA (Brandywine Bridge) A Parittyás híd legköznapibb 

neve a G y H idején. (GyU III.) 
BORGIL (Borgil) S. Jelentése: csillag. Vörös csillag, késő szeptemberben éj

fél előtt jelenik meg az égen. Vélhetőleg azonos azzal a csillaggal, amit mi, 
a modern korban Aldebaran, vagy Betelgeuse néven ismerünk. (GyU I.) 

BORIN (Borin) Törp Durin dinasztiájából. Élt: H k . 2450-2711. II. Náin 
második fia. 2590-ig a Szürke-hegyekben élt, majd Thrórral átment 
Erebórba. (GyU III.) 

BoRLACH (Borlach) Keletlakó, Bór második fia, Maedhros és Maglor kí
sérője. A Nirnaeth Arnoediad során testvéreivel közösen megölte Ul-
fastot és Ulwarthot. A csatában ő is elesett. Meghalt: Ek. 473. (Sz.) 

BORLAD (Boriad) Keletlakó, Bór legidősebb fia, Maedhros és Maglor 
kísérője, Borlach fivére. Meghalt: ek. 473. (Sz.) 

BOROMIR (Boromir) A sinda „boro" és a quenya „mir" (ékkő) szavak 
összetételéből. Adán, az Első Ház ura, Boron fia. Élt: Ek. 400 körül. 
Ladros első ura. ( G y U III.) 

BOROMIR (Boromir) Dúnadán, Gondor tizenegyedik uralkodó helytar
tója (Hk. 2477-89 között) . 2475-ben kiűzte Ithiliából az urukokat, de 
kapott egy morgul-sebet, ami megrövidítette az életét. G o n d o r leg
nagyobb kapitányai közé tartozott. Nemes, erős testű és akaratú fér
fi volt. H k . 2489-ben halt meg. (GyU III.) 

BOROMIR (Boromir) G o n d o n dúnadán, II. Denethor legidősebb fia. Élt: 
Hk. 2978-3019. 3018 júniusában — miután Szauron seregeivel szemben 
védte Osgiliathot - Imladrisba ment, hogy választ találjon a kérdé
sekre, amelyeket az az álom vetett fel, amit a fivérével együtt látott. 
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Hosszú, fáradságos út után részt vett Elrond Tanácsában, és a Gyűrű
társaság tagja lett. Amon Henen bebizonyosodott, hogy a Gyűrű va
rázsereje erős hatást gyakorol rá. Megpróbálta megölni Frodót. Tettét 
azonnal megbánta, de őrülete miatt Frodó úgy döntött, inkább egye
dül teljesíti a küldetést. Másnap Amon Hent megszállták az orkok. 
Boromir meghalt, miközben Trufát és Pippint védte. Aragorn, Lego-
las és Gimli illő temetést rendeztek neki, holttestét az Anduin hullá
maira helyzeték. Bár erős és jóképű férfi volt, Gondor legnagyobb 
vezéreinek egyike, Boromir a fegyvereken és a harcon kívül nem sok 
mindennel foglalkozott, és végtelenül büszke volt. Denethor utóda
ként azokat a címeket viselte, amelyek kijártak a helytartó örökösé
nek. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

BORON (Boron) S. Adán, az Első Ház ura, Béor unokája. Dorthonion-
ban élt Ek. 4. sz-ban. (Sz.) 

BOROSTYÁN Lásd: Borostyánbokor. 
BOROSTYÁNBOKOR (Ivy Bush, The) Fogadó a morotvai úton, a morotvai 

és a hobbitfalvi hobbitok sűrűn látogatták. ( G y U I.) 
BORTELKE (Brandy Hall) A Borbakok legfontosabb lakóhelye, egy nagy 

szmiál Bakfölde és Bak-domb között. Aggbak G o r h e n d a d Hk. 2340 
körül kezdte meg a kiásását. (GyU I.; G y U III.) 

BORTELKE URA Lásd: Bakfölde Ura. 
BORTHAND (Borthand) Keletlakó, Bór legkisebb fia, Borlach testvére. (Sz.) 
BORZ (Badger-Brock) A borznép vezetője (családfője). (TB.) 
BORZNÉP (Badger-Folk) Az Öreg-erdőben élő borzok. (TB.) 
BOZÓTOS (Woody End) Bozótos, erdős terület a Megye Keleti Fertá

lyában. (GyU I.) 
BÖGYÖS (Bolger) Arisztokrata, irhafakó származású hobbit család. Megye

lakók, főként Bugylak környékén éltek. Gyermekeiknek gyakran zeng
zetes nevet adtak. (GyU III.) 

BÖGYÖS ADALDRIDA Lásd: Borbak Adaldrida 
BÖGYÖS BELBA (Belba Bolger) Hobbit , Megye-lakó. Zsákos M u n g ó 

legidősebb leánya, Bögyös Rudigár felesége. Élt: Hk. 2856-2956. 
(GyU III.) 

BÖGYÖS ESTELLA (Estella Bolger) Lásd: Tuk Estella. 
BÖGYÖS FASTOLPH (Fastolph Bolger) Hobbi t , Megye-lakó. Zsákos 

Pancsi férje. Élt: H k . 29. sz. (GyU III.) 
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BÖGYÖS FILIBERT (Filibert Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 3000 kö
rül. Zsákos Poppit vette feleségül, részt vett Bilbó búcsúünnepségén. 
(GyU III.) 

BÖGYÖS FREDEGÁR (Fredegar Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Élt: a GyH 
idején. Bögyös Odovakár fia, a búcsúünnepség vendége, Zsákos Frodó 
jó barátja. Bugylakból származott. 3018-ban segített leplezni Frodó 
távozását Töbörlyukból, és a nazgűlok majdnem megölték. Amikor 
Lothó és Szarumán irányította a Megyét, Fredegar a Kotoréklikakban 
egy lázadó csapatot vezett, de elfogták és bebörtönözték, zártlikba 
vetették. Mielőtt bebörtönözték és kiéheztették, Pufinak is nevez
ték. Tipikus hobbit volt: nem vágyott kalandokra, bár Frodó a ba
rátja volt, nem akart elindulni vele 3018-ban, ám amikor muszáj volt, 
harcolt. (GyU I.; GyU III.) 

BÖGYÖS GUNDABALD (Gundabald Bolger) Hobbit, Megye-lakó. élt: 
Hk. 29. sz. Borbak Zsállyát vette feleségül. (GyU III.) 

BÖGYÖS ODOVAKÁR (Odovacar Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Bögyös 
Fredegar apja. Részt vett Bilbó búcsúünnepségén. (GyU III.) 

BÖGYÖS PANCSI (Pansy Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2812. 
Zsákos Balbó második gyermeke. Bögyös Fastolph felesége. (GyU III.) 

BÖGYÖS POPPI (Poppy Bolger) Lásd: Hurkás-Zsákos Poppi. 
BÖGYÖS PRISZKA (Prisca Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 

2906. Meghalt: Hk. 3001 előtt. Zsákos Póló második gyermeke, Bö
gyös Wilibald felesége. (GyU III.) 

BÖGYÖS PUFI Lásd: Bögyös Fredegar. 
BÖGYÖS ROSAMUNDA (Rosamunda Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Szüle

tett: Hk. 2938, meghalt: Hk. 3001 után. Tuk Sigismond lánya, Bögyös 
Odovakár felesége. Két gyermeke született: Fredegar és Estella. Részt 
vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

BÖGYÖS RUBINT (Ruby Bolger) Lásd: Zsákos Rubint. 
BÖGYÖS RUDIGÁR (Rudigar Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 3000 

körül. A búcsúünnepség vendége. Zsákos Belba férje. (GyU III.) 
BÖGYÖS WILIBALD (Wilibald Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Született: 

Hk. 2900 körül, meghalt: Hk. 3001 előtt. Zsákos Priszka férje. 
(GyU III.) 

BÖGYÖS ZSÁLLYA (Salvia Bolger) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2826. 
Borbak Sadok harmadik gyermeke. Bögyös Gundabald felesége. 
(GyU III.) 
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BÖLCSEK (Wise) A varázslók és a legfontosabb eldák, akik a Hk.-ban kö
zösen néztek szembe Dol Guldur fenyegetésével. H k . 2463-ban meg
alapították a Fehér Tanácsot. (GyU L; G y U III.) 

BÖLCSEK TANÁCSA (Council of the Wise) A Bölcsek tanácskozása, de 
főként a Fehér Tanács. (GyU I.) 

BRAIN A G y U I. magyar szövegében említett karakter, azonos Bainnal. 
BRALDA-HÍM (Bralda-hím) Lásd: Baranduin. (GyU III.) 
BRALDAGAMBA (Braldagamba) Hőbb. Szó szerinti jelentése: bor-bak. 

Lásd: Borbak. ( G y U II.; G y U III.) 
BRAND (Brand) Ember, Suhatag harmadik királya (Hk. 3007-3019 között). 

Erőskezű uralkodó. A suhatagi csatában esett el. (GyU L; G y U III.) 
B R A N D A - H Í M Lásd: Baranduin. 
BRANDA-NÍN (Branda-nín) Hőbb. Szó szerinti jelentése: határ-víz. A Ba-

randuin-folyó neve. (GyU III.) 
BRANDAGAMBA (Brandagamba) H ő b b . Szó szerinti jelentése: végbak. 

Lásd: Borbak. (GyU III) 
BRANDIR (Brandir) Adán, Brethilben Ek. 496-501 között a haladok ve

zére. Ö építette Ephel Brandirt. Megpróbált elrejtőzni Morgoth csapa
tai elől, de 496 végén találkozott Túrinnal, akit éppen Findulias halála 
miatt emésztett a bánat. Brandir a következő nyáron meggyógyította 
Nienort, és beleszeretett. A haladok vezérét T ú n n ölte meg, amikor 
elmondta, hogy Borondír felesége, Nímel, valójában a húga, Nienor. 
Szelíd ember volt, kiváló gyógyító. Sántított. (Sz.) 

B R E G A L A D (Bregalad) S. Jelentése: gyors fa. A Fangorn-erdő entje. 
H k . 3019-ben, az Ent-gyűlés során ő szórakoztatta Trufát és Pippint. 
Az átlagos enteknél sokkal gyorsabb észjárású volt. N y u g o n neve 
Hamariberkenye volt. (GyU II.) 

BREGO (Brego) Ember, Rohan második királya (Hk. 2545-70 között) . 
Élt: H k . 2512-70. Ö űzte ki az utolsó orkokat, megépítette Medu-
seldet. A bánatba halt bele, amikor elvesztette fiát, Baldort. (GyU III.) 

BREGOLAS (Bregolas) S. Jelentése: gyors levél. Adán, az Első Ház ura, 
Bregor fia. Angrod és Aegnor mellett esett el, a Dagor Bragollach so
rán, Ek. 455-ben. (Sz.) 

BREGOR (Bregor) S. Adán, az Első H á z ura, Bregolas és Barahir apja. 
A Dagor Bragollach előtt halt meg. (Sz.) 

BRETHIL (Brethil) S. Jelentése: nyírfa. Erdős terület Beleriandban, a Si-
n o n és a Teiglin között. Bár Melian Övén kívül esik, Thingol a saját-
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jának tartotta. Ek. 4. században a haladok, Haleth vezetésével itt te
lepedtek le. A Teiglin gázlójának őrzéséért, megkapták a földet. Több, 
mint egy évszázadon át Brethil lakói védelmezték Nargothrondot, az 
orkoktól. 496-ban vezérüket, Handirt, és több harcosát megölték. 
Ezután a 496-501 közötti időszakot leszámítva (Túrin akkor éppen 
itt élt), Brethilnek nem volt túl nagy jelentősége. (Sz.) 

BRETHIL ERDEJE (Forest of Brethil) Lásd: Brethil. 
BRETHILIEK (Men of Brethil) Lásd: Haladok. 
BRÍ (Bree) Város, emberek és hobbitok éltek benne. Brífölde legfonto

sabb települése. A Mk.-ban alapították, még Arnor 3320-as létrejötte 
előtt. A hobbitok csak H k . 1300-ban telepedtek le benne. Arnor fény
korában fontos település volt, mivel a Nagy Keleti Országút és az 
Északi Út találkozásánál állt. A G y H idején jelentősége lecsökkent. 
A Pajkos póni, régi és híres fogadója, fontos „hírközpontnak" számí
tott . A Nk.-ban Brí ismét virágzásnak indult. A Brí-dombon állt, bo
zótos és árok védte. Ezen a „falon" csak két kapu volt. A G y H ide
jén a városban körülbelül száz kőház állt (ezekben emberek éltek), és 
néhány tucat hobbitlak. (GyU L; G y U III.) 

BRÍ-BELI EMBEREK (Men of Bree) Emberek, a dúnf öldeiek rokonai. A Mk.-
ban vándoroltak északra. A Hk.-ban Arnor alattvalói lettek, megtanul
ták a nyugori nyelvet, elfeledték származásukat. Vidámak, alacsonyak, 
barna hajúak voltak. Mindenkivel remekül kijöttek, az emberek kö
zül egyedül ők éltek hobbitokkal. (GyU L; G y U III.) 

BRÍ-DOMB (Bree Hill) Nagy domb Bríföldén, Brí északi részén. (GyU L; 
G y U III.) 

BRÍ IDŐSZÁMÍTÁSA (Bree Reckoning) Brí kalendáriumrendszere, hasonlít 
a Megye-belire, csupán néhány hónap neve más. Az időszámítás első 
éve azonos H k . 1300-zal — ekkor telepedtek meg Bríben a hobbitok. 
(GyU III.) 

B R Í F Ö L D E (Bree-Land) Erdős terület a Nagy Keleti Országút és az Észa
ki Üt találkozásánál. Lakói emberek és hobbitok. Négy fontosabb 
települése volt: Brí, Arcset, Talpas és Fésűs. A Mk.-ban vált lakottá, 
amikor a dúnföldei emberek ideérkeztek. Arnor, később Arthedain 
része volt. Az Északi Királyság bukása után az Északi Kószák véd
ték. (GyU I.) 

BRILTHOR (Bnlthor) S. Szó szerinti jelentése: csillámló áramlat. Ossi-
riand folyója, a Gel ion mellékfolyója. (Sz.) 
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BRITHIACH (Brithiach) S. Jelentése: kavicsos gázló. Gázló a Sirion fel
ső részén, Brethilt és Dimbart köti össze. (Sz.) 

BRITHIACH GÁZLÓJA (Ford of Brithiach) Lásd: Brithiach. 
BRITHOMBAR (Brithombar) S. Jelentése: Brithon lakhely. Falas egyik 

kikötője a Brithon torkolatában. A falathrímok építették az Ek.-ban. 
Később átépítették és megerősítették, a munkában Finrod segédke
zett. 497-ben ostrom alá vették, az ellenség elpusztította. (Sz.) 

BRJTHON (Brithon) S. Jelentése: kavics. Folyó Nyugat-Beleriandban. A Fa
lason keresztül déli irányba tart, Brithombarnál ömlik a Belegaerbe. (Sz.) 

BRODDA (Brodda) Keletlakó, meghalt: Ek. 496. A Nirnaeth Arnoediad 
során Morgothért harcolt, később Hithlumban telepedett le. Aerint 
vette feleségül. Túrin ölte meg, egyik dührohama során. (Sz.) 

BRUINEN (Bruinen) S. Szó szerinti jelentése: zajos víz. Folyó Eriadorban. 
Tharbadnál csatlakozik a Mitheithelhez. Felső folyásvidéke Elrond 
felségterülete volt, aki áradást tudott előidézni, amikor az ellenség 
megpróbált átkelni rajta. Nyugoriul Zubogónak nevezik. Egyéb ne
ve: Völgyzugoly folyója. ( G y U I.) 

BRUINEN GÁZLÓJA (Ford of Bruinen) Gázló a Bruinen folyón, a Nagy 
Keleti Országút mentén. Frodóra, és Völgyzugoly felé tartó társaira 
H k . 3018-ban itt támadtak rá a nazgülok, akiket Aragorn, Glorfindel 
és Elrond, megfutamított. Völgyzugolyi gázlónak is nevezik. (GyU I.) 

BRUINEN Lásd: Bruinen. 
BRYTTA (Brytta) Ember, Rohan tizenegyedik királya (Hk. 2798-2842 

között) . Élt: H k . 2752-2842. Uralkodása alatt Rohant a Köd-hegy
ségből a törpökkel vívott háború miatt lekényszerült, orkok nyugta
lanították. Másik neve: Léofa (Roh., jelentése: szeretett). Valószínű
leg nagylelkűsége miatt hívták így. (GyU III.) 

BuCKAMANÓK (Barrow-Wights) G o n o s z lények - szellemek - Ang-
marból, Hk. 1636 után telepedtek be a Nagy Sírokba. Fogságba ejtik 
az arra járókat, azután feláldozzák őket kegyetlen szertartásaikon. 
(GyU I.; TB.) 

BÚCSÚ DALA (Song of Parting) Béren szerzeménye. Akkor írta, amikor 
a szilmaril-küldetés során Angbandba ment. Ügy gondolta, elhagyja 
Lúthient, és közeledik a halála. Ám Lúthien és Huan meghallotta a 
dalt, és elmentek hozzá. (Sz.) 

BÚCSÚÜNNEPSÉG (Farewell Party) Az az ünnepség, amelyet H k . 3001. 
szeptember 22-én Bilbó rendezett a Lakoma-réten, saját 111., és Frodó 
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33. születésnapja megünneplésére. A rendezvény igen látványos és 
nagyszabású volt, 144 vendég vett részt rajta, rengeteg ételt felszol
gáltak. A tűzijátékról Gandalf gondoskodott, az ajándékok egy ré
szét Ereborból hozták. Az ünnepség vége felé Bilbó felhúzta az Egy 
Gyűrűt , és eltűnt a Megyéből. (GyU L; G y U III.) 

BUGA (Bili) Póni, amelyet Frodó Hk. 3018-ban, Bríben, Páfrány Pockótól 
vásárolt. Amikor megvette, Buga majdnem éhen halt, de Csavardi Sa
mu gondoskodásának köszönhetően meggyógyult. O vitte Frodót a 
Völgyzugolyba vezető út nagyobbik részén, később teherhordóként 
használták. Khazad-dűm nyugati kapujánál szabadon eresztették. 
Visszatalált Bríbe. A G y H után Samu megtalálta és magához vette. 
(GyU L; G y U III.) 

BUGYLAK (Budgeford) Falu a Keleti Fertályban, a Bögyösök legfonto
sabb székhelye. (GyU I.) 

BUGYLAKI GÁZLÓ (Budge Ford) Gázló a folyón, Bugylak közelében. 
( G y U I.) 

BUNDUSHATHÚR (Bundushathúr) Kh. Szó szerinti jelentése: felhosfo. 
Mória három hegyének egyike. Nyugoriul Felhősfőnek, tündéül Fa-
nuidholnak, a törpök röviden Shathűrnak nevezik. (GyU I.) 

BÜKKBÉL (Beechbone) Ent. H k . 3019-ben égett halálra, amikor a G y H 
során az entek megtámadták Vaudvardot. (GyU II.) 
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C A B E D - E N - A R A S (Cabed-en-Aras) S. Földnyelv a Teiglinben, Dimrost 
közelében. Túrin itt ölte meg Glaurungot. Miután Nienor a vízbe ve
tette magát, Cabed Naeramarthnak nevezték. (Sz.) 

CABED NAERAMARTH (Cabed Naeramarth) S. Jelentése: ugrás a ször
nyű halálba. Korábban Cabed-en-Aras volt a neve. (Sz.) 

CAIR ANDROS (Cair Andros) S. Jelentése: hajó hosszú-hab. Sziget az 
Anduinban, Minas Tirithtől ötven mérföldre. Hk. 2900 táján Göndört 
erősítette, és megvédte Anórient a keleti irányból érkező támadások
tól. A G y H során egy morannoni csapat elfoglalta, de nem sokkal 
később felszabadították. Az alakja hajóra emlékeztet. (GyU III.) 

CALACIRIAN (Calacirian) Q. Jelentése: Calacirya része. Eldamar egyik 
része, a Calacirya bejárata. A Két Fa fénye itt volt a legerősebb, a táj 
a legszebb. Itt volt Tinón. A teljes neve Calaciriande volt, melynek 
eredeti formája: Kalakiryande. (GyU I.) 

CALACIRYA (Calacirya) Széles, hosszú hasadék a Pelóriban, az egyetlen 
olyan nyílás a Hegyeken, amelyen keresztül a Két Fa fénye átjutha
tott keletre, Eldamarba. Itt állt Túna dombja. A Két Fa megmérge-
zését követően, a valák megerősítették az átjárót. A Fény Hágójának 
is nevezték. (GyU I.) 

CALAQUENDEK (Calaquendi) Q. Jelentése: fény-tündék. Azok az eldák, 
akik az Ek. elején nyugatra mentek, és meglátták a Két Fa fényét. Va
lamennyi vanya és nolda, és sok teler is ebbe a csoportba tartozik. Az 
Ek. végéig az amanyarok közé tartoztak. (Sz.) 

CALEMBEL (Calembel) Város Lamedonban, Gondorban, a Ciril közelé
ben. (GyU I.) 

CALENARDHON (Calenardhon) S. Jelentése: zöld régió. Gondor egyik 
vidéke az Anduin és a Vas-folyó között, nyugati irányban a Vas-folyón 
is túlnyúlik. A H k . 1636-os járvány erősen lecsökkentette a népessé
gét. 2510-ben lerohanták a balchothok, lakóit megölték, vagy rabszol-
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gaságba kényszerítették. Ugyanebben az évben Cirion helytartó az 
Éothéodoknak adta, a harcosok által a celebranti csatában tanúsított 
hősiesség jutalmaként. 2510 után történelme összekapcsolódott Ro-
hanéval. (GyU III.) 

CALENHAD (Calenhad) A hatodik, Gondor tizenkét északi jelződomb
ja közül. (GyU L; G y U III.) 

CALIMEHTAR (Calimehtar) Dúnadán, G o n d o r t izenharmadik királya 
(Hk. 1856-1936 között) . 1899-ben győzelmet aratott az ekhósok fe
lett, akiket Rhovanionban egy lázadás legyengített. (GyU III.) 

CALIMEHTAR (Calimehtar) Q. Jelentése: fény. Gondori dúnadán. Élt: 
Hk. 14. sz. II. Rómendacil öccse, Castamir nagyapja. (GyU III.) 

CALIMMACIL (Calimmacil) Dúnadán a gondori királyi házból. Élt: 
Hk. 19-20. sz. II. Narmacil unokaöccse, II. Earnil nagyapja. (GyU III.) 

CALMA (Calma) Q. Jelentése: lámpás. A CT tengwa neve (3). ( G y U III.) 
CALMACIL (Calmacil) Dúnadán, Gondor tizennyolcadik királya (Hk. 1294-

1304 között). Uralkodása idején Göndört fia, Minalcar kormányozta. 
( G y U III.) 

CAMLOST (Camlost) S. Jelentése: kéz-üres. Béren nevezte így magát, 
miután elvesztette a szilmarilt és a jobb kezét, amivel a kincset tar
totta. (Sz.) 

CARACH ANGREN (Carach Angren) S. Jelentése: vas állkapcsok. Lásd: 
Vasgádoros. (GyU III.) 

CARADHRAS (Caradhras) S. Szó szerinti jelentése: vörös szarv. Barazin-
bar tünde elnevezése. ( G y U I; G y U III.) 

CARAGDÜR (Caragdűr) S. Jelentése: vas állkapcsok. Lásd: Vasgádoros. 
CARANTHIR (Caranthir) S. Jelentése: vörös. Nolda tünde, Féanor negye

dik fia. Fivéreivel együtt letette Féanor Esküjét, és elszenvedte a Nol-
dák Végzetét. Középföldén Thargelionban telepedett le, ahol Ered 
Luin törpjeivel kereskedett és meggazdagodott. Háza a Helevorn-
tónál állt. Tündéi őrizték a Maglor-hasadéktól keletre álló hegyeket. 
Amikor az orkok a Dagor Bragollach során lerohanták Thargeliont, 
Caranthir délre menekült, hogy csatlakozzon Amrodhoz és Amras-
hoz. Később szolgálatába fogadta Ulfang áruló fiait. A Nirnaeth 
Arnoediadban a keleti erőkkel harcolt. Megsebesült, később Ossi-
riandba ment. Menegrothnál megölte Diort — fivéreivel ekkor pró
bálta megszerezni a szilmarilt. Indulatos férfi volt, gyűlölte Finar-
phir fiait. (Sz.) 

76 



CARAS GÁLÁDON (Caras Gáládon) S. Jelentése: fák városa. Lórién leg
fontosabb városa, itt volt Celeborn és Galadriel udvara. A H k . vé
gén, miután Galadriel eltávozott, Celeborn pedig Kelet-Lórienbe 
ment, a város elnéptelenedett. Nyugori neve: Fák Városa. (GyU L; 
G y U I I I . ) 

CARC (Carc) Erebori holló, a törpök barátja. Élt: H k . 2770 körül. (H.) 
CARCHAROTH (Carcharoth) S. Jelentése: agyar. Farkas, a legnagyobb, 

amely Középföldén valaha élt. Morgoth tenyésztette ki Draugluin vér
vonalából, Angband kapuit őrizte. Amikor Lúthien és Béren belépett 
Angbandba, a nő elvarázsolta Carcharothot, ám ő ekkor is eltorlaszol
ta az utat, és leharapta Béren jobb kezét, s azzal együtt a szilmarilt is 
lenyelte. A kő égette, megőrült a fájdalomtól, és eszelősen keresztül
rohant Taur-nu-Fuinon és Doriathon. Végül a farkasvadászat során 
megölte Berent és Huant, de ő is elpusztult, a nagy kutya végzett ve
le. Egyéb nevei: Anfauglir; Angband farkasa; Veresínyű. (GyU I.) 

CARCHOST (Carchost) S. Jelentése: agyar-citadella. Az Agyartornyok 
egyike. (GyU III.) 

CARDOLAN (Cardolan) S. Jelentése: vörös-domb-föld. Királyság, Arnor 
egyik része. H k . 861-ben alapították. A Nagy Keleti Országúttól 
délre, a Baranduin és a Gwathlo-Mitheithel között i terület tartozott 
hozzá. Dúnadánjai 1409-ig védték Angmar ellen, aki ekkor lerohanta. 
Az életben maradt dúnadánok az Oreg-erdőben és a Sírbuckáknál ta
láltak menedéket. Ebben a háborúban elesett Cardolan utolsó hercege is, 
ám amikor a tündék legyőzték Angmart, a nép visszatért otthonába. 
1636-ban, a járvány idején meghalt az utolsó cardolani dúnadán, és az 
ország nagy része, főként a déli régiók, elnéptelenedtek. Ezt követően 
a nemzet és az ország gyakorlatilag nem létezett. A G y H idején csu
pán néhány kis települést lehetett találni a helyén. (GyU III.) 

CARN DÜM (Carn Dűm) S. Angmar erődje és legfontosabb városa, a Köd
hegység északi végében állt. (GyU I.; G y U III.) 

CARNEN (Carnen) S. Jelentése: vörös víz. Folyó, amely a Vas-dombok
nál ered, és a Folyó-folyóba ömlik. Körülbelül 250 mérföld hosszú. 
Nyugori neve: Vörösvíz vagy Vörös-folyó. ( G y U III.) 

CARNIL (Carnil) Q. Jelentése: vörös. A Varda által készített csillagok 
egyike. Ahogy a neve elárulja: vörös volt. (Sz.) 

CARNIMÍRIE (Carnimírié) Q. Jelentése: vörös ékszeres. A Fangorn-erdő 
egyik fája, a vasudvardi orkok a H k . végén vágták ki. (GyU II.) 
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CARROK (Carrock) Lásd: Szögszikla. 
CELDUIN (Celduin) Lásd: Folyó-folyó. 
CELEBDIL (Celebdil) S. Szó szerinti jelentése: ezüstorom. Zirakzigil tün

de elnevezése. Fehér Celebdilnek is nevezik. ( G y U I.) 
CELEBORN (Celeborn) Fehér Fa, Galathilion sarja. Tol Eresséában állt, 

ebből sarjadt Nimloth. (GyU I.) 
CELEBORN (Celeborn) S. Jelentése: ezüst-fa. Sinda tünde, Doriath her

cege, Elwé rokona. Donathban feleségül vette Galadrielt, majd — a vá
ros eleste után - vele együtt Arvernienbe menekült. Az Ek. végén el
határozta, hogy Középföldén marad. Egy ideig Lindonban élt, majd 
Galadnellel együtt Eregionba ment. Később Lórienben telepedtek le. 
A G y H alatt Lórién seregét vezette, azokat a csapatokat, amelyek be
vették Dol Guldurt. A Nk.-ban egy ideig Kelet-Lórien királya volt, 
de Galadriel nélkül nagyon unatkozott Középföldén. Völgyzugolyba 
ment, majd valószínűleg átkelt a tengeren. A „Bölcs" jelzőt adomá
nyozta saját magának, de a GyU-ban nem mutatkozik különösebben 
okosnak. (GyU I.; G y U III.) 

CELEBRANT (Celebrant) S. Jelentése: ezüst folyó. Folyó, Nanduhirionban 
ered, áthalad Lónenen, és az Anduinba ömlik. Egyik mellékfolyója a 
Nimródéi. Nyugori neve: Ezüst-ér. Khuzdul neve: Kibil-nála. (GyU I.) 

CELEBRANT MEZEJE (Field of Celebrant) Mező a Limjód és az Ezüst-ér 
között. H k . 2510-ben jelentős csata színtere volt. (GyU I.) 

CELEBRÍAN (Celebrían) S. Jelentése: ezüst. Elda úrnő, Celeborn és Ga
ladriel leánya (valószínűleg egyke volt). Hk. 100-ban feleségül ment 
Elrondhoz, három gyermeket szült neki: Elladant, Elrohirt és Arwent. 
2509-ben, miközben Imladrisból Lórienbe utazott, megtámadták a 
Köd-hegység orkjai. A fiai megmentették, de egy mérgezéses seb miatt 
arra kényszerült, hogy a következő évben átmenjen a tengerentúlra. 
(GyU L; G y U III.) 

CELEBRIMOR (Celebrimor) S. Jelentése: ezüst-ököl, Ezüstkéz. Nolda 
tünde Féanor Házából, Curufin fia. Finrod halála után Nargothrond-
ban maradt. A Mk.-ban Középföldén élt, Eregion ura lett. Kiváló 
mestertünde volt, éppen emiatt került bajba. Csatlakozott a másnak 
mutatkozó Szauronhoz, és vállalta a H á r o m Gyűrű elkészítését. Ami
kor Szauron megalkotta az Egy Gyűrűt, Celebrimor rájött a sötét 
tervekre, elrejtette a H á r o m Gyűrűt, és felkészült a háborúra. Akkor 
ölték meg, amikor a tündék és Szauron közötti háborúban az ellen-
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ség lerohanta Eregiont. Nevének quenya alakja: Telperinquar. (GyU I.; 
G y U I I I . ) 

CELEBRINDAL (Celebrindal) Lásd: Idril. 
CELEBRINDOR (Celebrindor) S. Szó szerinti jelentése: ezüst. Dúnadán, 

Arthedain ötödik királya (Hk. 1191-1271). (GyU III.) 
CELEBROS (Celebros) S. Jelentése: ezüsthab. Patak Brethilben. A Teig-

linbe ömlik. (Sz.) 
CELEGORM (Celegorm) Nolda tünde, Féanor harmadik fia. Fivéreivel 

együtt letette Féanor Esküjét, és elszenvedte a Noldák Végzetét. Ami
kor visszatért Középföldére, komoly szerepet játszott a Dagor-nuin-
Giliath diadalában. Később testvérével, Curufinnel együtt, Aglont és 
Himladot őrizte. Amikor csapataik vesztésre álltak a Dagor Bragol-
lach során, Nargothrondba menekült. 
A két testvér szembeszegült Finroddal, aki segíteni akart Berennek a 
szilmarilokkal kapcsolatos küldetésben. A két testvér később találko
zott Lúthiennel. Celegorm beleszeretett, és arra kényszerítette, men
jen el vele Nargothrondba. Ekkor üzenetet küldött Thingolnak, hogy 
feleségül akarja venni a nőt. Amikor mesterkedésük kiderült, a két fivért 
elűzték Nargothrondból. Elindultak, hogy megkeressék Maedhrost. 
Útközben megpróbálták megölni Berent, de kudarcot vallottak. 
Celegorm a Nirnaeth Arnoediadban, a keleti erőkkel vívott csatában 
megsebesült. Később Ossiriandban élt. Dior ölte meg Menegrothnál. 
Fivéreihez hasonlóan túlságosan sok volt benne a büszkeség. Valinor-
ban sok mindent megtanult az állatokról. O r o m é tanította vadászni, 
tőle kapta Huant . (Sz.) 

CELEPHARN (Celepharn) S. Dúnadán, Arthedain negyedik királya 
(Hk. 1110-91). ( G y U I I I . ) 

CÉLON (Célon) S. Jelentése: magasból érkező patak. Kis folyó Belenand-
ban. A Himnngnél ered, délnyugati irányba tart, elhalad N a n Elmoth 
mellett, és az Árosba ömlik. (Sz.) 

CÉLOS (Célos) S. Jelentése: folyékony hó. Folyó Gondor déli részén. 
Az Ered Nimraisban ered, és a Sirithbe ömlik. Körülbelül hatvan mér
föld hosszú. Kelosnak is írják a nevét. (GyU I.; G y U III.) 

CEMENDUR (Cemendur) Q. Szó szerinti jelentése: föld úr. Dúnadán, 
Gondor negyedik királya (Hk. 158-238). (GyU III.) 

CEORL (Ceorl) Ember, rohani Kósza. Erkenbrand alatt harcolt a Vas
folyó gázlójánál lezajlott második csatában. ( G y U II.) 
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CERIN AMROTH (Cerin Amroth) S. D o m b Lothlórienben, itt állt Ara-
roth háza. A G y H idején a ház már nem létezett, a dombot fű borí
totta. Aragorn és Arwen itt pihent meg, Arwen ide jött meghalni. 
(GyU L; G y U III.) 

CERMIÉ (Cermié) A királyok és helytartók időszámítása szerinti hetedik, 
az új időszámítás szerinti negyedik hónap, nagyjából a mi júliusunk
nak felel meg. Sinda alakja, amelyet csak a dúnadánok használnak: 
Cerveth. (GyU III.) 

CERTAR (Certar) Q. Jelentése: rúnák. A certhek. ( G y U III.) 
CERTH (Cirth) S. Jelentése: rúnák. A doriathi Daeron által Morgoth le-

láncolásának harmadik korszakában kifejlesztett írásrendszer. Bár a 
sindák az Ek.-ban keveset használták, a törpök megkedvelték, és egész 
Középföldén elterjesztették. Az eredeti certh-írásban nem igazán le
hetett logikát találni. Egyéb elnevezése: certar (Q.) ; rúnák (Nyűg.) 
(GyU III.) 

CERTHAS DAERON (Certhas Daeron) S. Jelentése: Daeron rúnái. A cer
thek eredeti formája, amelyet Morgoth leláncolásának harmadik kor
szakában fejlesztett ki a doriathi Daeron. (GyU III.) 

CERVETH (Cerveth) S. Lásd: Cermié. (GyU III.) 
CÍMEREK Lásd: Emblémák. 
ClPClRPEK (Neekerbreekers) Csavardi Samu nevezett el így valami ro

varfajt, amivel a Szúnyogos-mocsárban találkoztak. (GyU I.) 
CÍRDAN (Círdan) S. Jelentése: hajóács. Tünde, az egyik legbölcsebb sin

da, az Ek.-ban a Falas ura. Tengerész és hajóács. Sokáig nem vett részt 
a noldák és a sindák vitáiban, Elwével különösen barátságos volt, 
Finrodot is kedvelte. 
A Falas Ek. 474-ig virágzott, akkor lerohanták. Círdan visszahúzó
dott a Balar-szigetre, ahonnan segítette Beleriand tündéit és edánjait, 
név szerint Gil-galadot és Elwinget. Eárendil számára megépítette a 
Vingilotot. 
A Mk.-ban és a Hk.-ban Szürkerév ura volt, Narya, a Három Gyűrű 
közül az egyik birtokosa — egészen addig, amíg Gandalfnak nem 
ajándékozta. Az Utolsó Szövetségben harcolt Szauron ellen. A Hk.-
ban gyakran segítette az északi dúnadánokat. A Fehér Tanács tagja 
volt. Ügy hírlik, Középföldén maradt egészen addig, míg - valamikor 
a Nk.-ban - elindult az utolsó fehér hajó. Magas volt, a H k . végén 
hosszú szakállt viselt és öregnek látszott. (GyU I.; G y U III.) 
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ClRlL (Ciril) S. Folyó Lamedonban (Gondor), a Ringlóba ömlik. „Kiril"-
nek is írják a nevét. (GyU I.; G y U III.) 

ClRION (Cirion) S. Jelentése: hajó. Dúnadán, Gondor tizenkettedik ural
kodó helytartója (Hk. 2489-2567 között) . Uralkodása idején Gön
dört folyamatosan nyugtalanították ellenségei, foként az umbari ka
lózok és a balchothok. Annak ellenére, hogy Cirion kiváló uralkodó 
volt, Gondor nem bírta visszaverni az ellenségeit. A rohíroktól 2510-
ben kapott, váratlan segítséggel Cirion megnyerte a Celebrant me
zején lezajlott csatát, ami a balchothok visszavonulásával végződött. 
Ezt követően a rohíroknak ajándékozta Calenardhont. A rohírok cse
rébe letették Eorl Esküjét. A szövetség mindkét királyságnak előnyé
re vált, e nélkül Göndört valószínűleg elfoglalták volna a G y H során, 
esetleg már korábban. (GyU III.) 

CiRITH GORGOR (Cirith Gorgor) S. Jelentése: kísértetjárta hágó. Hágó 
Mordorban, az Ered Lithui és az Ephel Dúath találkozásánál. Itt épí
tették meg Morannon kapuját, ez kapcsolta össze Dagorladot és Udűnt. 
Az Agyartornyok is ezt őrizték. Nyugor i neve: Kísértet-hágó. 
(GyU II.; G y U III.) 

CiRITH NlNNIACH (Cirith Ninniach) S. Szó szerinti jelentése: szivár
vány hasadék. Szurdok Ered Lóminban, a Drengistnél. (Sz.) 

C I R I T H N I R N L A C H Lásd: Ci r i th N i n n i a c h . 
CiRITH THORONATH (Cirith Thoronath) S. Jelentése: sasok hasadéka. 

Szűk és veszélyes ösvény az Echonath északi oldalán. Tuor, Idril, 
Eárendil és a gondohm menekültek itt mentek végig. (Sz.) 

CiRITH UNGOL (Cirith Ungol) S. Jelentése: a pók hágója. Hágó az 
Ephel Dúath fölött, Minas Morgultól északra. Cirith Ungol Tornya 
őrzi. Mk. 2000-ben a nazgűlok ezen keresztül nyomultak előre, hogy 
megostromolják Minas Ithrilt . Frodó is ezt használta, amikor át 
akart jutni Mordorba. Jól őrzött hely volt, és sokkal könnyebb útvo
nal, mint a Minas Ithil mögötti hágó. Cirith Ungol valójában csupán 
az út és a Banyapók lakhelyétől keletre lévő hasadék volt, de ezen a 
néven emlegették az Imlad Morgulból a Morgaihoz vezető ösvény 
egészét. Csavardi Samu Magas Hágónak nevezte. Másik írásmódja: 
Kinth Ungol. ( G y U II.; G y U III.) 

C I R I T H U N G O L HÁGÓJA (Pass of Cirith Ungol) Lásd: Ci r i th Ungol . 
CiRITH UNGOL TORNYA (Tower of Cirith Ungol) A Cirith Ungolhoz 

legközelebb álló torony. Eredetileg Gondor építette a Hk.-ban, hogy 

í 
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megakadályozza a Mordorból való átjutást. Később elfoglalták az 
orkok. A hegy oldalába épült. A G y H idején főkapuját a Két Strázsa 
őrizte. Amikor Frodó és Samu megszökött a toronyból, a strázsák 
Galadriel csillag-üvegcséjének hatására megremegtek, a kapu beom
lott. (GyU II.; G y U III.) 

ClRTH A Sz. magyar kiadásában ua., mint a GyU-ban a Cer th . 
ClRYAHER (Ciryaher) Q. Szó szerinti jelentése: hajóúr. Lásd: Hyar-

mendacil, I. (GyU III.) 
CiRYANDIL (Ciryandil) Q. Szó szerinti jelentése: hajóimádó. Dúnadán, 

G o n d o r tizennegyedik királya (Hk. 936-1015). A harmadik Hajóki
rály. Folytatta apja politikáját, hajókat épített. Haradwaithban halt 
meg, amikor a haradiakkal küzdött. (GyU III.) 

ClRYON (Ciryon) Q. Szó szerinti jelentése: hajó. Dúnadán, Isildur har
madik fia. A nősziromföldi csatában halt meg. (Sz.) 

CITADELLA (Citadel) Minas Tirith Hetedik Szintje, itt található a Szö-
kőkutas Palota és a Fehér Torony. (GyU III.) 

CITADELLA ŐREI (Guards of the Citadel) Gondor elit katonai alakula
ta, ez őrizte Minas Tirith citadelláját és a Fehér Fát. Az egység leg
alább három szakaszból állt. Beregond a harmadik parancsnoka volt. 
N ú m e n ó r i mithril-sisakot viseltek és fekete köpenyt. Gondorban, 
a helytartók uralkodása idején, egyedül ők viselhették Elendil jelképeit. 
A hagyományok szerint főparancsnokuk mindig a helytartó örököse, 
vagy a királyi trón várományosa volt. Másik nevük: Gondor Tornyá
nak Őrei. (GyU III.) 

CoiMAS (Coimas) Q. Jelentése: élet-kenyér. Lásd: Lembas. 
COIRÉ (Coiré) Az elda loa utolsó szakasza, nagyjából a mi februárunknak 

és márciusunknak felel meg. Sinda elnevezése: echuir. ( G y U III.) 
CORANAR (Coranar) Q. Jelentése: nap-kör. A középföldi eldák egy pe

riódusa, vagy szoláris éve. Napévnek is nevezik. (GyU III.) 
CORMALLEN (Cormallen) Lásd: Cormal len mezeje. 
CORMALLEN MEZEJE (Field of Cormallen) Q. Jelentése: kör-arany Észak-

Ithilia egyik vidéke, Henneth Annün közelében. A G y H után itt ren
dezték meg azt az ünnepséget, amelyen Szauron bukásának örvendtek. 
Nevét arról kapta, hogy számos culumalda fa állt a környéken, de 
utalhat arra is, hogy itt ünnepelték az Egy (arany) Gyűrű megsem
misülését. (GyU III.) 
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CORMARÉ (Cormaré) Q. Jelentése: gyűrűnap. Az új időszámítás be
vezetése után ünnepnap, Frodó születésnapjára, yavannié 30-ra esik. 
Szökőévekben kettő van belőle. (GyU III.) 

COROLLAIRE (Corollairé) Q. Jelentése: nyár dombja; zöld domb. Lásd: 
Ezellohar. (Sz.) 

CÖVEK BÓDI (Hamfast Gamgee) Hobbit, Megye-lakó, Bókafi fia. Élt: 
H k . 2926-Nk. 8. Derék Hát vette feleségül. Hat gyermekük szüle
tett, az egyik Csavardi Samu. Fiatal korában Hobbitfalvára költözött, 
és kuzinjával, Vermes Pócsikkal, kertészként dolgozott. 2960-ban ő 
lett Zsáklak kertésze. Nagyon jól értett a növényekhez, különösen a 
burgonyához. Egyéb nevei: Tata; Öreg. Eredeti hobbit neve: Ranugad, 
aminek jelentése: ot thon ülő. (GyU I; G y U III.) 

CÖVEK URAM (Hamfast of Gamwich) Hobbit, Megye-lakó, a Csavardi 
család alapítója. Született: Hk. 2760. (GyU III.) 

CRAM (Cram) Az esgarothiak úti eledele. Kemény és íztelen, de tápláló 
kétszersült. ( G y U I.) 

CREBAIN (Crebain) S. Egyes számú alakja: craban. Fangorn és Dúnfölde 
fekete hollói. A G y H idején Szarumán irányította őket, a kémei vol
tak. N e m Fangornból származnak. ( G y U I.; G y U II.) 

CRISSAEGRIM (Crissaegrim) S. Jelentése: hasadék. Hegység Gondolin-
tól délre, valószínűleg az Echonath részét képezi. Gyalog lehetetlen 
keresztüljutni rajta. I t t éltek Manwé sasmadarai. (Sz.) 

CUIVIÉNEN (Cuiviénen) Q. Jelentése: ébredés vize. Öböl Helcar keleti 
partján, az Orocarni lábánál, a Vadon közelében. A tündék ennek a 
partján ébredtek fel először. Megsemmisült, valószínűleg a Világ Vál
tozásakor. (Sz.) 

CULUMALDA (Culumalda) Q. Jelentése: aranyvörös fa. Ithiliában és Cor-
mallen mezején honos fafajta. (Sz.) 

CULÚRIEN (Culúrien) Lásd: Laurelin. 
CURUFIN (Curufin) Q. Jelentése: mesterség. Nolda tünde, Féanor ötö

dik fia, Celebrimor apja. Fivéreivel együtt letette Féanor Esküjét és 
elszenvedte a Noldák Balvégzetét. Amikor visszatért Középföldé
re, fivérével, Celegormmal együtt Aglont és Himladot őrizte. Meneg-
rothban Dior végzett vele. Örököl te apja tehetségét, de ravasz és 
áruló jellem volt. Remek lovasnak tartották. Kését, Angristot, mindig 
magánál tartotta - míg Béren el nem vette tőle. (Sz.) 
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CURUFINWÉ (Curufinwé) A név, amelyet Féanor a születésekor kapott. 
Lásd: Féanor. (Sz.) 

CURUNÍR (Curunír) S. Szó szerinti jelentése: ügyes ember. Lásd: Sza
rumán. (GyU III.) 

CÚTHALION (Cúthalion) Lásd: Beleg. 



CSATA (Battle) Lásd: Dagorladi csata. 
CSATA A POROS ÁTKELŐJÉNÉL (Battle of the Crossings of Poros) Csata, 

amelyet Hk. 1885-ben vívtak Ithiliában. Túrin helytartó a rohani Folc-
wine segítségével csapást mért a haradiakra. Folcwine ikerfiai, Fastred 
és Folcred ekkor halt hősi halált. (GyU III.) 

CSATA A VAS-FOLYÓ ÁTKELŐJÉNÉL (Battle of the Crossings of Isen) Csa
ta, amelyet H k . 3758-ban vívtak meg. A Helm által vezetett rohírok 
vereséget szenvedtek Wulf dúnföldei seregétől. A rohírok visszaszo
rultak Edorasba és Kürtvárba. (GyU III.) 

CSATA A VAS-FOLYÓ GÁZLÓJÁNÁL (Battle of the Fords of Isen) Lásd: 
Csaták a Vas-folyó gázlójánál. 

CSATA AZ E R Ű I ÁTKELŐJÉNÉL (Battle of the Crossings of Erűi) Csata, 
amely H k . 1447-ben, a Rokonviszály során zajlott le. Eldacar legyőz
te Castamir seregét, és megölte a Bitorlót. A lázadó csapatok mara
déka Pelargirba menekült. Eldacar megostromolta őket. ( G y U III.) 

CSATA CELEBRANT MEZEJÉN (Battle of the Field of Celebrant) Csata, 
amelyet H k . 2510-ben vívtak Észak-Gondorban. Az északi sereg Ci-
n o n helytartó vezetésével vonult fel a Calenardhont lerohanó, a Köd
hegység orkhordái által támogatott balchothok ellen. Az északiakat 
körbefogták, ám amikor a behatolók neki akartak látni a mészárlás
nak, megjelentek Eorl harcosai, és megfutamították az ellenséget. Az 
Eothéodok ezért a győzelemért megkapták Calenardhont. ( G y U II.; 
GyU III.) 

CSATÁK A VAS-FOLYÓ GÁZLÓJÁNÁL (Battles of the Fords of Isen) A GyH 
során a rohani Kószák és Szarumán csapatai két fontos csatában 
csaptak össze ennél a gázlónál. Az elsőre Hk. 3019 február 25-én ke
rült sor, amikor Szarumán serege csapást mért a Théodred herceg ál
tal vezetett csapatokra. Théodred meghalt, de az ellenség nem jutott át 
a folyón. A második csatát március 2-án vívták. Erkenbrandot meg-
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verték a hódítók, akik ezúttal átjutottak a Vas-folyón. A veszteségek 
sokkal kisebbek voltak, mint eleinte gondolták, mert a rohírok már 
az összecsapás elején szétszóródtak. (GyU II.; G y U III.) 

CSATAMEZŐ (Battle Plain) Lásd: Dagorlad. 
CSAVARD (Gamwich) Falu a Megyében, Cövek uramnak, a Csavardi 

család alapítójának származási helye. Az eredeti angol név a hobbit 
Galabasból származik, amely a hobbitok nyelvén „játék-falu"-t je
lent. ( G y U III.) 

CSAVARDI (Gamgee) Hobbit család neve, tagjai Megye-lakók voltak. Csa
vard községről kapták a nevüket, amely első ot thonuk volt. A G y H 
idején a család egyik ága a Zsáklak utca 3. szám alatt lakott, Hobbit
falván. Legismertebb tagja Samu, aki Frodó örököseként és Csűrös 
Bendegúz vejeként befolyásos és jómódú lett, hétszer választották a 
Megye ispánjává. Samu gyermekei alapították meg a Tornyai Szép-
pulyák és Dombos-Kertész családokat. A Csavardi név eredeti (angol) 
alakja: Gamgee. A Gamwich névből származik, előbb Gammidge, ké
sőbb Gammidgy, majd Gamgee lett belőle. Az eredeti hobbit alakja 
Galabas volt, amiből előbb Galbasi, majd Galpsi lett. (GyU L; GyU III.) 

CSAVARDI APÓ (Old Gammidgy) Lásd: Csavardi Bóka. 
CSAVARDI ARANYFÜRT Lásd: Tuk Aranyfürt. 
CSAVARDI BENDEGÚZ (Tolman Gamgee) Hobbi t , Megye-lakó. Szüle

tett : N k . 22. Csavardi Samu legifjabb gyermeke. Beceneve: Bende. 
( G y U III.) 

CSAVARDI B I L B Ó (Bilbo Gamgee) Hobbit , Megye-lakó. Csavardi Samu 
tizedik gyermeke. Született: N k . 15. ( G y U III.) 

CSAVARDI BÓDOG (Wiseman Gamwich) Hobbit, Megye-lakó, Cövek 
uram fia. Születet: H k . 2800, Kendervégre költözött, ahol valószínű
leg kötélverőként dolgozott. ( G y U III.) 

CSAVARDI BÓKA ( H o b Gammidge) Hobbit , Megye-lakó, Csavardi Bó
dog fia. Született: H k . 2846. Berkenyécskét, Zöldkezű Vermes lányát 
vette feleségül, legalább egy gyermekük született: Bókafi. Egyéb ne
vei Kötélverő Bóka, Csavardi apó. ( G y U III.) 

CSAVARDI BÓKAFI (Hobson Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Élt: H k . 2885-
2987. Csavardi Bóka fia. Apjához hasonlóan kötélverő volt Kender
végen. Kötélverő Csavardinak is nevezték. ( G y U II. ; G y U III.) 

CSAVARDI ELANOR (Elanor Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
N k . 1. Csavardi Samu legidősebb gyermeke. Fiatal korában Arwen 
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királynő udvarhölgye volt. N k . 31-ben feleségül ment Zöldhalmi 
Fastredhez. N k . 35-ben átköltöztek a Torony-dombokhoz, ahol Ala-
gon laktak. N k . 62-ben Elanor az apjától megkapta a Piros Könyvet, 
amelyet utódai, a Tornyai Széppulyák őriztek meg. „Szép" Elanornak 
is nevezték, szőke haja volt. (GyU III.) 

CSAVARDI HAJNALKA Lásd: Csűrös Hajnalka. 
CSAVARDI HALFRED (Halfred Gamgee) Hobbit, Megye-lakó, Cövek 

Bódi második fia. Született: Hk. 2969. Az Északi Fertályra költözött. 
(GyU III.) 

CSAVARDI KATA (Daisy Gamgee) Hobbit , Megye-lakó. Bódi harmadik 
gyermeke és legidősebb lánya. Született: Hk. 2972. (GyU III.) 

CSAVARDI KATA (Daisy Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: Nk. 12. 
Csavardi Samu nyolcadik gyermeke. ( G y U III.) 

CSAVARDI PlPPlN (Pippin Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: Nk. 9. 
Csavardi Samu ötödik gyermeke. Valódi neve valószínűleg Peregrin 
volt. (GyU III.) 

CSAVARDI PIROSKA (May Gamgee) Hobbit , Megye-lakó. Cövek Bódi 
negyedik gyermeke, második leánya. Született: H k . 2976. (GyU. III.) 

CSAVARDI PIROSKA (May Gamgee) Hobbit, Megye-lakó, Bókafi első 
leánya. Született: H k . 2928. (GyU III.) 

CSAVARDI ROBIN (Robin Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: Nk. 20. 
Csavardi Samu tizenkettedik gyermeke. (GyU III.) 

CSAVARDI ROZI Lásd: Csavardi Rózsa 1. 
CSAVARDI RÓZSA 1. (Rose Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Csűrös Ben

degúz 1. második leánya. 3020-ban feleségül ment Csavardi Samuhoz, 
tizenhárom gyereket szült neki. Roziként is ismerték. (GyU III.) 

CSAVARDI RÓZSA 2. (Rose Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Csavardi Sa
mu harmadik gyermeke. (GyU III.) 

CSAVARDI RUBINT (Ruby Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Csavardi Sa
mu tizenegyedik gyermeke. (GyU III.) 

CSAVARDI SAMU (Samwise Gamgee) Hobbit, Megye-lakó, Cövek Bódi 
legidősebb fia. Apjához hasonlóan kertész volt, amikor Bódi meg
öregedett, ő gondozta Zsáklak növényeit. így ismerte meg Zsákos 
Bilbót, aki elmesélte neki kalandjait, tanítgatta, egyebek közt az olvasás
ra. Samu valószínűleg Bilbó révén ismerte és szerette meg a tündéket. 
Kíváncsi természetű volt. Gandalf rajtakapta, hogy hallgatózik, majd 
Frodó kísérőjéül választotta. Samu 3018-ban Frodó szolgájaként Völgy-
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zugolyba indult, ahol a Gyűrű-társaság tagja lett. A Mordor felé ve
zető úton többször is bebizonyította Frodó iránti hűségét. Miután 
Frodót megbénította a Banyapók, Samu - mivel halottnak hitte tár
sát - magához vette az Egy Gyűrűt, és megesküdött: folytatja a kül
detést, és megakadályozza, hogy a Gyűrű az orkok kezébe kerüljön. 
Annyira gyakorlatias és becsületes volt, hogy nem hatott rá a Gyűrű 
csábereje. Végül aztán a Galadrieltől kapott csillag-üvegcse segítsé
gével megvakította a Banyapókot, és kimentette Frodót C i n t h Ungol 
tornyából. Együtt jutottak el Orodruinba. 
A G y H után Samu visszatért a Megyébe, és megnősült. Tizenhárom 
gyermekük született. Zsákvégen lakott, amit akkor kapott meg, ami
kor Frodó 3021-ben a tengerentúlra indult. Ekkor már híres volt, jó 
barátságban állt Bakfölde urával és a thánnal. Frodó ajándékainak kö
szönhetően gazdagnak vallhatta magát. N k . 7-56 között hétszer vá
lasztották a Megye ispánjává. N k . 82-ben, felesége halála után, ő is át
ment a tengerentúlra. Megtehette, hiszen Gyűrű-őrző volt. Krónikás 
volt, számos bejegyzést tett a Piros Könyvbe, verseket is írt. Erede
ti hobbit neve Banazír volt, amit általában „Ban"-nak rövidítettek. 
( G y U L; G y U II.; G y U III.) 

CSAVARDITRUFA (Meny Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: Nk. 7. 
Csavardi Samu negyedik gyermeke, második fia. ( G y U III.) 

CSAVARDI TUBA (Primrose Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
N k . 15. Csavardi Samu kilencedik gyermeke. ( G y U III.) 

CSAVARDI VERMES Lásd: Vermes. 
CSENDES FELÁLLÁS; NÉMA CSEND (Standing Silence) Egyperces csendes 

álldogálás étkezés előtt. Gondorban volt szokás. Némán kellett állni, 
nyugat felé, Mar-nu-Falmar és Aman irányába fordulva. ( G y U II.; 
G y U III.) 

CSET-ERDŐ (Chetwood) Erdő Bríben. ( G y U I.) 
CSILLAG FÖLDJE Lásd: Númenor. 
CSILLAG-ÜVEGCSE (Phial of Galadriel) Kristályfiola, amelyben Earendil 

fénye van. Ezt a fényt a Galadriel tükrét megtöltő szökőkút vizében 
fogták el. Az üvegcsét Frodó kapta búcsúajándékként, amikor a ka
land során elhagyta Lórient. Sötét helyeken világít, erőt és bátorsá
got ad annak, aki a kezében tartja. Kézben tartójának reménye és bá
torsága erősíti a fényét. Az üvegcsével Frodó képes volt legyőzni a 
Gyűrű utáni vágyát, Samu pedig megvakítani a Banyapókot. A C i n t h 
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Ungol tornyának kapuját lezáró varázslat megtörésében is segített. 
A G y H után Frodó magával vitte az üvegcsét nyugatra. ( G y U I.; 
G y U II.; G y U III.) 

CsiLLAGFÖLDE (Land of the Star) Lásd: N ú m e n o r . 
CSILLAGKORONÁS Lásd: Taniquetil. 
CSILLAGKUPOLA; CSILLAGOK KUPOLÁJA (Döme of Stars) Épület Osgi-

liathban, itt őrizték a város palantírját. A Rokonviszály során meg
semmisült. ( G y U II.) 

CSILLAGOK ALATT VÍVOTT CSATA Lásd: Dagor-nuin-Giliath. 
CSILLAGOK CITADELLÁJA (FELLEGVÁRA) (Citadel of the Stars) Lásd: Os-

giliath. 
CSILLAGOK NÉPE (People of the Stars) Az eldák. (GyU III.) 
CSILLOGÓ BARLANGOK (Glittering Caves) Lásd: Aglarond. 
CSILLOGÓ BARLANGOK U R A (Lord of the Glittering Caves) Lásd: Ag

larond; Gimli. 
CsiMASZ (Maggot) Az a személy, aki a GyU-ban „Zsizsik" néven sze

repel, a Tom Bombadil kalandjaiban „Csimasz". (A magyar nyelvű 
kiadásokban.) Lásd: Zsizsik. 

CSIMASZ UTCA (Maggot's Lane) A Csimaszházhoz vezető utca. (TB.) 
CsiMASZHÁZ (Bamfurlong) Zsizsik (Csimasz) gazda otthona a TB ma

gyar szövegében. (TB.) 
CsiRTING Lásd: Asztron. 
CSODÁLATOS PÁNCÉLING (Mithril-Mail) Páncéling, amelyet Ereborban, 

egy ifjú tünde herceg számára készítettek. Később Szmog kincse lett. 
Thorin expedíciója során került elő, a törp Bilbónak ajándékozta, aki 
később Frodónak adta. Frodó viselte, ez mentet te meg az életét 
Khazad-dümban. Amikor Cirith Ungolban Frodó az orkok fogsá
gába esett, a két rút horda összekapott a páncéling miatt, így a 
hobbitnak alkalma nyílt a szökésre. Gandalf később visszaszerezte. 
Frodó akkor is viselte, amikor visszatért a Megyébe. Amikor Szaru
mán rátámadt a hobbitra, a páncéling ismét életet mentett. ( G y U I.; 
GyU III.; H.) 

CSÖNDVIDÉK Lásd: Dor Dinen. (Sz.) 
CsÖRGE CSARNOK (Wellinghall) Fangorn lakhelye, az Entséd forrása. 

Falait és tetejét örökzöld fák törzsei és ágai alkották, a végében egy 
kis vízesés volt. ( G y U II.) 

CSUKOTT AJTÓ (Closed Door) Lásd: Fen Hollen. 
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C S U P A P Ú P NÉPSÉG (Púkel-men) A rohírok nevezték így az Edorasból 
Dúnhargba vezető lépcsőzetes út mellett álló groteszk szobrokat, 
amelyeket a Mk. elején a hegyi emberek faragtak. (GyU III.) 

CSÜLÖK (Proudfoot) Hobbit család, Megye-lakók, vélhetőleg a felső 
osztályhoz tartoztak. ( G y U L; G y U III.) 

CSÜLÖK B O D Ó (Bodo Proudfoot) Hobbit, Megye-lakó. Zsákos Linda 
férje, Csülök O d ó apja. Élt: H k . 2900 körül. (GyU III.) 

CSÜLÖK L I N D A (Linda Proudfoot) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2862-
2963. Zsákos M u n g ó negyedik gyermeke és második leánya. Csülök 
Bodóhoz ment feleségül, legalább egy gyermeket szült. ( G y U III.) 

CSÜLÖK O D Ó ( O d o Proudfoot) Hobbi t , Megye-lakó. C s ü l ö k Bodó 
és Zsákos Linda fia. Részt vett Bilbó búcsúünnepségén. ( G y U I.; 
G y U III.) 

CSÜLÖK O L Ó (Olo Proudfoot) Hobbit, Megye-lakó. Csülök O d ó fia. 
Részt vett Bilbó búcsúünnepségén. (GyU III.) 

CSÜLÖK S Z A N C S Ó (Sancho Proudfoot) Hobbit, Megye-lakó; Csülök 
O l ó fia. Született: Hk. 2990. A búcsúünnepség vendége; a rendezvény 
után rajtakapták, amint Bilbó kincsei után kutakodik Zsákvégen. 
(GyU I.; G y U III.) 

CsÜRKERTI (Cottar) Hobbit, Megye-lakó. Született: H k . 2820. Csűrös 
és Kara apja. ( G y U III.) 

CSŰRÖS (Cotman) Hobbit , Megye-lakó. Született: H k . 2860. Munkás 
hobbit, a Csűrös család alapítója. Valódi neve a hobbitok nyelvén 
H l o t h r a m volt, amely körülbelül annyit jelent, hogy „csűrbeli bé
res". ( G y U III.) 

CsÜRÖS (Cotton) Megye-lakó hobbit család, tagjai földművesek vol
tak. A G y H idején Csűrös Bendegúz, a morotvai volt a legfontosabb 
hobbit, és a morotvai csatában játszott szerepe miatt, közeli kapcso
latba került a Csavardi családdal. Ezután a família befolyásos és jó
módú lett. Lásd még: H l o t h r a m . (GyU III.) 

CSŰRÖS BENDE (Tom Cotton) Lásd: Csűrös Bendegúz 2. 
CSŰRÖS BENDEGÚZ 1. (Tolman C o t t o n ) Hobbi t , Megye-lakó. Élt: 

H k . 2941-Nk. 20. Földműves a Morotva mellett. A G y H idején kör
nyezetében megnőtt a befolyása. H o g y megkülönböztessék a fiától, 
Csűrös gazdának nevezték. ( G y U III.) 

CSŰRÖS BENDEGÚZ 2. (Tolman Cotton) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
H k . 2980. Csűrös Bendegúz 1. legidősebb fia. N k . 22-ben egy évig, 
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amíg Samu Gondorban járt, ispánhelyettes volt. A GyH idején Ben-
dének is nevezték, hogy megkülönböztessék az apjától (GyU III.) 

CSŰRÖS GAZDA (Farmer Cotton) Lásd: Csűrös Bendegúz 1. 
CSŰRÖS HAJNALKA (Marigold Cotton) Hobbit, Megye-lakó. Született: 

Hk. 2983. Bódi legkisebb gyermeke. Leánykori neve: Csavardi Haj
nalka. Csűrös Bendegúz 2. vette feleségül. (GyU III.) 

CSŰRÖS IjJAS (Bowman Cotton) Hobbit, Megye-lakó. Csűrös Bende
gúz harmadik fia. Általában Mikinek nevezték. (GyU III.) 

CSŰRÖS KARA (Carl Cotton) Hobbit, Megye-lakó. Csűrös Bendegúz 1. 
legkisebb fia. Született: Hk. 2989. Általában Piszkének szólították. 
(GyU III.) 

CSŰRÖS MÁRINGÓ (Lily Cotton) Lásd: Barna Máringó. 
CSŰRÖS PÓCSIK Lásd: Morotvai Csűrös Pécsik. 

CSŰRÖS RÓZSA (Rose Cotton) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2862. 
Vermes legkisebb lánya. Csűröshöz ment feleségül, egyetlen gyer
meket szült, Csűrös Pócsikot. (GyU III.) 

CSŰRÖS UGRI (Jolly Cotton) Lásd: Csűrös Zsombor. 
CSŰRÖS ZSOMBOR (Wilcome Cotton) Hobbit, Megye-lakó, Csűrös Pó

csik második fia. Született: Hk. 2946. Beceneve: Zsocó. (GyU III.) 
CSŰRÖS ZSOMBOR (Wilcome Cotton) Hobbit, Megye-lakó, I. Csűrös 

Bendegúz fia. Született: Hk. 2984. Beceneve: Ugri. (GyU III.) 
CSÜTÖRTÖK Lásd: Meresdei. 



DAERON (Daeron) S. Jelentése: árnyékos. Sinda tünde Doriathból, Thin-
gol krónikása és bárdja. Szerelmes volt Lúthienbe, kétszer is elárulta 
őt és Berent Thingolnak. Amikor Lúthien megszökött Hírilornból, 
majd eltűnt, Daeron kétségbeesetten keresni kezdte. Eljutott Közép
földe keleti részére, ahol éveken át kesergett. Azonkívül, hogy kita
lálta a cirthet, ö volt a legnagyobb dalnok a Tengertől keletre. Kom
pozícióit Lúthien szépsége és a szerelem ihlette. ( G y U III.) 

DAERON ÁBÉCÉJE (Alphabet of Daeron) Lásd: Angerthas Daeron. 
DAERON RÚNÁI (Daeron's Runes) A certhek, és ezek változatai. Ebben 

az esetben az Angerthas Moria. ( G y U I.) 
DAGNIR (Dagnir) S. Jelentése: átok, végzet. Adán az Első Házból, Ba-

rahír utolsó tizenkét haramiájának egyike Dorthonionban. Meghalt: 
E L 460. (Sz.) 

DAGNIR GLAURUNGA (Dagnir Glaurunga) S. Jelentése: Glaurung vég
zete. Túrin neve, ezt vésték rá a sírkövére is. (Sz.) 

DAGOR AGLAREB (Dagor Aglareb) S. Jelentése: diadalmas csata. Beleri-
and háborúinak öt főbb csatája közül a harmadik, melyet Ek. 60 kö
rül vívtak. Morgoth meg akarta lepni a készületlennek tartott noldákat. 
Orkokat dobott át a Sirion-hágón és a Maglor-hasadékon, miközben 
fő seregével Dorthoniont támadta. Az orkokat azonban könnyen vissza 
lehetett verni. A fő erőt Fingolfin és Maedhros támadta meg, kelet
ről és nyugatról. Morgoth serege megpróbált visszavonulni, de Angband 
közelében megsemmisült. A tündék ezt követően indították meg 
Angband ostromát. (Sz.) 

DAGOR BRAGOLLACH (Dagor Bragollach) S. Jelentése: csata gyors-láng. 
Belenand háborúinak öt főbb csatája közül a negyedik, amelyre Ek. 
455 telén került sor. Akkor kezdődött, amikor Morgoth megtörte 
Angband ostromát. Lángfolyókat küldött ki, amelyek felperzselték 
Ard-galent és Dorthonion, valamint Ered Wethrin alacsonyabban 
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fekvő részeit. A síkságon rengeteg nolda pusztult el. A tűz mögött 
megindultak Morgoth seregei, amelyek orkokból, balrogokból álltak, 
és elindult G l a u r u n g is. Nyugaton Fingolfin és Fingon hátraszorult 
az Ered Wethrinig. Finrod a Sinon-hágó védése közben majdnem 
meghalt, de Barahir megmentette, a hágó az övék maradt. Dorthoni-
onban a noldáknak és az edánoknak óriási túlerővel kellett szembe
nézniük. Aegnor, Angrod és Bregolas elesett, az edánok Első Háza 
sosem heverte ki ezt a csapást. Keleten Aglon elkeseredetten küz
dött, de visszaszorították. Maedhros csapatai a Himringnél ismét le
zárták a hágót. Ekkor Glaurung rátámadt Lothlannra, és megnyitotta 
a Maglor-hasadékot. Thargeliont és Kelet-Beleriand Ramdaltól észak
ra fekvő részét feldúlta az udorító sereg. Fingolfin a vereség miatt 
dühösen Angbandba lovagolt, és párharcra hívta Morgothot. A Nagy
király életét vesztette, Morgoth hét komoly sebet kapott. Morgoth 
ezt követően is támadott, a csatának csak a tavasz vetett véget. Ard-
galen és Dorthonion elveszett, Maedhros serege súlyos vesztesége
ket szenvedett. (Sz.) 

DAGOR-NUIN-GILIATH (Dagor-nuin-Giliath) S. Jelentése: csata csilla
gok alatt. Beleriand háborúinak öt főbb csatája közül ez volt a máso
dik. Tíz napon át tartott. Morgoth megtudta, hogy Féanor visszatért 
Középföldére, és elhatározta, megsemmisíti a noldákat, mielőtt azok 
berendezkednek. Mithrimnél támadt rá a tündékre. Túlerőben volt, 
ám a noldák, akik Amanban igen megerősödtek, könnyedén levágták 
az orkokat, és visszakergették őket Ard-galenbe. Egy második ork 
sereg, ami a falathrímokat támadta délen, megpróbált a fő erő segít
ségére sietni; velük Celegorm végzett Eithel Sirion közelében. A csata 
folytatódott, és katasztrofális következményekkel járt. Féanor túlsá
gosan messzire merészkedett az ellenség üldözése közben, és Ang-
band mellett, G o t h m o g súlyosan megsebesítette. N e m sokkal később 
a balrogok elfogták Maedhrost. Az összecsapás végeredménye az lett, 
hogy Morgoth Angbandba menekült, Fingolfin pedig keresztülvo
nult D o r Daedelothon. (Sz.) 

DAGORLAD (Dagorlad) S. Jelentése: csatamező. Széles, sík, kopár vidék 
a Holt- láp és Cirith Gorgor között. It t zajlott le Mk. 3434-ben az a 
csata, amelyben Szauron és az Utolsó Szövetség erői csaptak össze. 
A Hk.-ban itt vonultak fel a Gondorra támadó seregek, különösen a 
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keletről érkező hódítók. 1899 és 1944 között számos csatát itt vívtak 
meg. Nyugori neve: Csatamező. ( G y U I.) 

DAGORLADI CSATA (Battle of Dagorlad) Csata, amelyet Mk. 3434-ben 
vívtak az Utolsó Szövetség csapatai és Szauron seregei. Gollum szerint 
a küzdelem hónapokig tartott, és végül a Szövetség diadalával zárult, 
mert Gil-galad és Elendil legyőzhetetlennek bizonyult. A halottak 
sírjainak nagy részét elnyelte a Holt-láp. A csata gyakorlatilag Mo-
rannon egyik ostroma volt. ( G y U I.; G y U II.) 

DÁIN, I. (Dáin I) Törp, Durin népének királya (Hk. 2585-89 között) . 
Ered M i t h n n b e n álló palotájában végzett vele egy hidegsárkány. 
( G y U III.) 

DÁIN, I I . (Dáin II) Törp, Durin népének királya (Hk. 2941-3019 kö
zött) . Élt: H k . 2767-3019. Nagy harcos, először azzal hívta fel ma
gára a figyelmet, hogy 2799-ben, az azanulbizari csatában megölte 
Azogot. 2805-ben a Vas-dombok törpjeinek királya lett. 2941-ben 
sereget vezetett II . Thorin és az ostromlott Erebor megsegítésére. 
Vezérként részt vett az Öt Sereg Csatájában, természetesen a jó ol
dalon harcolt. Miután Thorin elesett, mint jogos örököse, Dáin lett 
Durin népének királya, a Hegy Alatti Királyság ura. Bölcsen és igaz
ságosan uralkodott. A G y H során a suhatagi csatában vesztette életét, 
miközben barátja, Brand király holttestét védelmezte. (GyU III.) 

DAIRUIN (Dairuin) S. Jelentése: vörös láng. Adán az Első Házból, Bara-
hir utolsó tizenkét haramiájának egyike. Meghalt: Ek. 460-ban. (Sz.) 

D A L (Song, The) Lásd: Ainulindalé. 
D A L AlNUK (Ainur of The Great Song) Azok az ainuk, akik részt vettek 

az Ainuhndaleben. (Sz.) 
DAMROD (Damrod) S. Gondori dúnadán, Ithilia Kószája. ( G y U II.) 
DÉAGOL (Déagol) Sztúr Nősziromföldéről. Meghalt: Hk. 2463. A ku-

zinjával, Szméagollal halászott, és véletlenül megtalálta az Egy Gyű
rűt. Szméagol megölte. Nevének eredeti, északi formája: Nahald, 
amelynek jelentése „titok". (GyU L; G y U III.) 

DEFICIT (Deficit) A királyok és a helytartók időszámításában alkalma
zott fogás. A századvégi évek egy-egy napját elhagyták, ezeket az év
ezredek utolsó évében pótolták. Az eredeti deficit a szökőév-rend
szer által okozott kisebb hibákat volt hivatott korrigálni. A Hk.-ban 
a javítást csak úgy lehetett végrehajtani, hogy a század végét áthe
lyezték, mivel H k . 1000 azonos volt Mk. 4441-gyei. ( G y U III.) 
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DÉL-lTHILIA (South Ithilien) Ithiliának a Morgulduintól délre eső ré
sze. (GyU III.) 

DELDÚWATH (Deldúwath) Lásd: Taur-nu-Fuin. 
DÉLI CSILLAG (Southern Star) A pipafű egyik fajtája, a Déli Fertályon 

termesztik. ( G y U I.) 
DÉLI DINASZTIA (The Southern Line) Lásd: A n á r i o n dinasztiája. 
DÉLI-DOMBSÁG (South Downs) Részben fás, eléggé kietlen vidék Brí és 

Mitheithel között, a Nagy Keleti Országúttól délre. (GyU I.) 
DÉLI FERTÁLY (Southfarthing) A Megye négy fertálya közül az egyik. 

Ez a legmelegebb hely az egész Megyében, itt terem a pipafű. Ez volt 
az a terület, amelyet Tarisznyádi-Zsákos L o t h ó először megkaparin
tott. Szarumánnak már Hk. 2953 körül is voltak itt emberei. (GyU I.; 
G y U III.) 

DÉLI MEZSGYE (Southlinch) A Bríben termesztett pipafű egyik fajtája. 
(GyU III.) 

DÉLI SEREG KAPITÁNYA (Captain of the Southern Army) Gondor déli 
seregének vezetője. A GyU-ban csak egy személyt említenek meg, aki 
ezt a címet birtokolta: Eárnilt, aki egészen addig Kapitány maradt, 
míg Hk. 1945-ben trónra került. ( G y U III.) 

DÉLI ÜT (South Road) G o n d o r fő útjainak egyike a Minas Tirith és 
Pelargir között. Áthalad az Erűin (Erűi gázlója). (GyU II.) 

DENETHOR (Denethor) S. Jelentése: sas. Sinda tünde, a nandák ura, Len-
wé fia. Életben maradt alattvalóit Eriadorból és az Anduin-völgyből 
Beleriandba vezette, ahol Ossiriandban telepedtek le. Beleriand há
borúinak első csatájában, az Amon Erében, orkok végeztek vele. (Sz.) 

DENETHOR, I. (Denethor I) Dúnadán, Gondor tizedik uralkodó hely
tartója. Uralkodásának vége felé Ithihát lerohanták a mordori urukok, 
akiket Denethor fia, Boromir visszavert. (GyU III.) 

DENETHOR, II. (Denethor II) Dúnadán, Gondor huszonhatodik uralko
dó helytartója (Hk. 2984-3019 között). Nemes volt, bátor és büszke, 
ráadásul bölcs is. Ennek ellenére fiatalkorára sötét árnyékot vetett Tho-
rongil. Később úgy tartották, Denethor rájött, hogy Thorongil valójában 
II. Aragorn. Félt, hogy Aragorn és Gandalf ellene szövetkezik. Előd
jeihez hasonlóan nem akarta átengedni koronáját Isildur utódainak. 
2976-ban feleségül vette Finduilast, aki két gyermeket szült: Boromirt és 
Faramirt. A nő 2988-ban meghalt. Ezután Denethor komorrá, vissza
húzódóvá vált. Meg akarta ismerni Szauron terveit, mert tudta, hogy 
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még az ő életében támadás fogja érni Göndört . Egyre többször né
zett bele Minas Tirith palantírjába. Bár sikerült megtudnia annyit, hogy 
felkészítse Göndört, a lelke megsérült, és idejekorán elaggott. Ami
kor idősebbik, jobban szeretett fia, Boromir 3019-ben meghalt, Fara-
mir pedig a Fekete Lehelet áldozatává vált, Denethor elvesztette az 
eszét. Megpróbálta elégetni Faramirt. Ezt Beregond és Gandalf meg
akadályozta. Ekkor Denethor önmagát tette a lángok martalékává. El
képzelhető, hogy a palantírban látottak hatására őrült meg, talán látta 
az Anduinon felhajózó kalózhajókat. Mivel rettegett Szaurontól el
képzelhető, hogy arra gondolt, az ő seregei érkeznek meg a vízen, 
nem pedig az Aragorn által irányított csapatok. Annak ellenére, hogy 
nem kedvelte Gandalfot, bölcs és körültekintő, nemes uralkodó volt. 
(GyU L; G y U III.) 

DÉOR (Déor) Ember, Rohan hetedik királya. Élt: H k . 2644-2718; ural
kodott: H k . 2699-2718. Uralkodása alatt a dúnföldiek nyugtalaní
tották Rohant. ( G y U III.) 

DÉORWINE (Déorwine) Rohani ember, Théoden lovagjainak vezére. 
A pelennori csatában halt meg H k . 3019-ben. ( G y U III.) 

DERÉK (Goodchild) Hobbi t család, tagjai Megye-lakók; vélhetőleg a 
felsőbb osztályba tartoztak. ( G y U I.; G y U III.) 

DERÉK ILA (Bell Gamgee) Hobbit, Megye-lakó. Cövek Bódi felesége, élt: 
H k . 30. sz. Hat gyermeket szült, köztük Csavardi Samut. Derék Ila 
a lánykori neve. ( G y U III.) 

DERNHELM (Dernhelm) Éowyn használta ezt a nevet, amikor rohani Kó
szának álcázta magát, hogy együtt mehessen a rohírokkal Pelennor 
mezejére, a csatába. ( G y U III.) 

DERUFIN (Derufin) Gondori ember, Duinhir fia. A fivérével, Duilinnel 
együtt íjász volt. A pelennori csatában, Hk. 3019-ben haltak meg, ami
kor megtámadták a haradiak olifántjait. (GyU III.) 

DERVORIN (Dervorin) Gondori ember, a Ringló-völgy urának fia. A G y H 
során apja csapatait vezette, hogy védje Minas Tirithet. Harcolt a pe
lennori csatában. ( G y U III.) 

DlA ( D Í S ) A GyU III . magyar változatában, a törpök családfájánál ez a 
név található, vélhetőleg elírás következményeként. Lásd: Dís. 

DICSŐSÉGES CSATA Lásd: Dagor Aglareb. (Sz.) 
DlMBAR (Dimbar) S. Jelentése: bús otthon. Észak-Beleriand egyik része 

a Sirion, a Mindeb és a Cnssaegrim között. Lakatlan, annak ellenére, 
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hogy itt halad el a Brithiachból induló, Nan Dungorthebet átszelő, 
Himringbe tartó út. Miután Taur-nu-Fuin orkjai utat vágtak Anachon 
keresztül, Dimbarban gyakran összecsaptak Morgoth csapatai és D o -
riath határőrzői. (Sz.) 

DlMROST (Dimrost) S. Jelentése: esős lépcső. Vízesés Brethilben, Cabed-
en-Aras közelében. Celebros itt esett a Teiglinbe. Később Nen Girith-
nek nevezték, mert Nienor reszketni kezdett, amikor elment mellet
te. Valószínűleg megérezte, hogy ő is és Túrin is e hely közelében fog 
meghalni. (Sz.) 

D I N Lásd: A m o n D i n . 
DlOR (Dior) Béren és Lúthien fia, Tol Galenben született és nevelkedett. 

Élt: kb. Ek. 470-509. Doriathi Nimlothot vette feleségül. Gyerme
keik: Eluréd, Elurín, Elwing; Lanthir Lamathban éltek. A Sarn Athrad-i 
csatában — amelynek során a nogrodi törpök vereséget szenvedtek -
Béren mellett harcolt. Ezt követően Menegrothban élt, és megpró
bálta restaurálni Doriathot. Lehet, hogy Doriath királya volt. Béren 
és Lúthien második halála után megkapta a Nauglamírt. Ezután nem 
sokkal rátámadtak Féanor fiai, akik megszerezték a szilmariit. Diort 
és Nimlothot megölték, ám Dior előbb még végzett Celegormmal, 
Curufinnel és Caranthirrel. Szép volt, három faj - edán, elda, maia -
vére keveredett benne. Dior Aranel és Dior Eluchíl, valamint Thingol 
Örököse néven is ismerték. (GyU I.) 

DlOR (Dior) Dúnadán, Gondor uralkodó helytartója (Hk. 2412-35 kö
zött) . (GyU III.) 

DÍRHAEL (Dírhael) S. Északi dúnadán, Aranarth leszármazottja. Élt: 
H k . 2930 körül. Ivorwen férje, Gilraen apja volt. (GyU III.) 

DÍRHAVEL (Dírhavel) S. Adán Sirionból. Költő. Élt: Ek. 6. sz. Állítólag 
ő írta a Narn i Htn Húrin című költeményt. Akkor halt meg, amikor 
Féanor fiai megtámadták a Kikötőt. (Sz.) 

Dfs (Dís) Törp Durin családjából. Született: H k . 2760. II. Thráin har
madik gyermeke és egyetlen leánya, Fíli és Kíli anyja. (GyU III.) 

DOL AMROTH (Dol Amroth) S. Jelentése: A m r o t h hegye. Kastély és 
kikötő, Belfalas (Gondor) legfontosabb városa. H k . 1981-ig innen 
indultak el a lórieni tündék fehér hajói. A városban élő dúnadánok 
ereiben állítólag tündevér is csörgedezett. Hercegének címere: ha
jó és ezüst hattyú, lobogója kék. Másik neve: Tengerfelőli Torony. 
( G y U III.) 
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DOL BARAN (Dol Baran) S. Jelentése: aranybarna domb. A Köd-hegy
ség legdélibb lába, magyallal borított terület. (GyU III.) 

DOL GULDUR (Dol Guldur) S. Jelentése: varázslat dombja. Erőd a Ba-
kacsin-erdő délnyugati részén. Vélhetőleg Szauron építette H k . 1050 
táján. Először 1100-ban esett róla szó, amikor a Bölcs felfedezte, hogy 
egy ismeretlen, gonosz hatalom ütöt t tanyát a környéken. A követ
kező ezer évben fokozatosan nőt t a befolyása, egyre inkább megron
totta az erdőt. 2063-ban Gandalf elment Dol Guldurba, hogy megis
merje a gonoszt, ám az elszökött előle. 
2460-ban tért vissza. 2850-ben Gandalf ismét belépett az erőd falai 
közé, és rájött, hogy ura nem más, mint Szauron, aki egészen 2941-
ig Dol Guldurban maradt, végül a Fehér Tanács űzte ki. Ekkor visz-
szavonult Mordorba, de tíz évvel később három nazgűlt küldött át 
Dol Guldurba, hogy foglalják el. A G y H idején Dol Guldur seregei 
megtámadták Lórient és Vadonföldét, de vereséget szenvedtek. Szau
ron bukását követően Celeborn foglalta el az erődöt. Galadriel ledön
tötte a falait, megtisztította kazamatáit. (GyU L; G y U III.) 

DOL GULDUR VARÁZSLÓJA (Sorcerer of Dol Guldur) Szauron inkogni
tóban. (Sz.) 

DOLMED (Dolmed) S. Jelentése: fej-nedves. Hegy Ered Luin közepén, 
a törpök otthonaként ismert. Belegost és Nogrod ennek az északi és 
déli része alatt helyezkedett el. Vélhetőleg megsemmisült. D o l m e d -
hegynek is nevezik. (Sz.) 

DOLMED-HEGY (Mount Dolmed) Lásd: Dolmed. 
DOMB (Hill) A Sírbuckák közül a legnyugatibb. Bombadil Torna háza en

nek a nyugati oldalán állt. ( G y U I.; TB.) 
DOMBHÁT (Overhill) Falu a Nyugati Fertályban, Hobbit-dombtól észak

ra. ( G y U I.) 
DOMBHÁTI BUNDI (Halfast of Overhill) Hobbit, Megye-lakó. D o m b 

háti Halfred fia. Született: H k . 2972. Dombháton lakott, és Boffin 
úrnak dolgozott. Szeretett vadászni az Északi Fertályon, ahol egy
szer látott egy entet. (GyU I.; G y U III.) 

DOMBHÁTI HALFRED (Halfred of Overhill) Hobbit, Megye-lakó. Szü
letett: H k . 2932. Csavardi Bókafi legkisebb fia, Cövek Bódi fivére. 
D o m b h á t o n élt. (GyU III.) 

DOMBLAKÓK (Hill-men) Gonosz nép, az Etten-szik vagy a Köd-hegy
ség nyugati részén éltek, Angmar szövetségesei voltak. H k . 1350 kö-
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rül meghódították Rhudaurt, Angmar mellett harcoltak Arthedain és 
Cardolan ellen, egészen Angmar 1975-ben bekövetkezett elestéig. 
Ezt követően valószínűleg szétszóródtak. (GyU III.) 

DOMBOS-KERTÉSZ (Gardner of the Hill) Híres és befolyásos Megye
beli hobbit család, első tagja Frodó volt, Csavardi Samu legidősebb 
fia. A kertészek Samu foglalkozása alapján választották nevüket, vél
hetőleg Zsákvégen laktak. (GyU III.) 

DOR CARANTHIR (Dor Caranthir) S. Jelentése: Caranthir földje. Lásd: 
Thargelion. (Sz.) 

DOR-CÚARTHOL (Dor-Cúarthol) S. Jelentése: íj és Sisak Földje. Egy 
bizonyos terület Amon Rűdh körül, talán egész Talath Dirnen, amit 
Hk. 487-ben neveztek el így, amikor Túrin és Beleg, az íj és a Sisak 
védte, az orkokkal szemben. (Sz.) 

DOR DAEDELOTH (Dor Daedeloth) S. Jelentése: az árnyborzalom föld
je. Az Angband körüli vidék neve. Dagor Aglareb és Angband ostro
ma után nem használták. (Sz.) 

DOR DÍNEN (Dor Dinen) S. Jelentése: csendes föld. Beleriand lakatlan 
vidéke, Doriathtól északra, Dorthoniontól délre, az Esgalduin és az 
Áros folyók között. (Sz.) 

DOR-EN-ERNIL (Dor-en-Ernil) S. Jelentése: a herceg földje. Gondor 
egyik vidéke, Gilraintól nyugatra. ( G y U I.; G y U III.) 

DOR FlRN-I-GuiNAR (Dor Firn-i-Guinar) S. Jelentése: az élő holtak 
földje. Ossiriand egyik vidéke Tol Galen körül. Azért nevezték így, 
mert Béren és Lúthien itt élt, miután visszatértek a Holtak Házából. 
Másik neve: az Élő Halottak Földje. ( G y U L; G y U III.) 

DOR-LÓMIN (Dor-Lómin) S. Földterület Ered Lómin és Mithrim he
gyei között, Hithlum része. Amikor a noldák visszatértek Középföl
dére, Dor-lómin lett Fingon birodalma, de a H k . 5. sz.-ban az edá-
nok Harmadik Háza és a dorthonioni Első Ház élt itt - egészen a 
Nirnaeth Arnoediadig. Morgoth Hithlum többi részével együtt a ke
letlakóknak adta, akik rabszolgasorba kényszerítették az életben ma
radt edánokat. (Sz.) 

DOR-LÓMINNÉPE (Men of Dor-Lómin) Az edánok Harmadik Háza. (Sz.) 
DOR-NU-FAUGLITH (Dor-nu-Fauglith) Lásd: Anfauglith. 
DÓRI (Dóri) Törp Durin házából. Élt. Hk. 2941-3018 körül. Thorin csa

patának tagja. Az expedíció után Ereborban telepedett le. ( G y U L; 
G y U III.) 
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DORIATH (Doriath) S. Jelentése: kerítések földje. Beleriand nagy sinda 
királysága, melyet az Ek. elején Thingol és Melian alapított. Beleriand 
első háborúit követően Melian megszőtte Melian Övét, hogy vé
delmezze Neldorethet , Regiont és Nivr imet, Doriath belső terüle
teit. Thingol külső területeket is magáénak vallott, például Brethilt és 
Dimbart. 
A Melian és Thingol védelmét élvező Doriath nem keveredett bele 
Beleriand háborúinak nagy csatáiba, de határait folyamatosan véde
nie kellett. Thingol ugyan Finarfin és a törpök oldalán állt, de meg
tiltotta az embereknek és Féanor népének, hogy betegyék a lábukat 
Doriathba. 
Miután megismerte a noldák visszatérésének igaz történetét, birodal
mában megtiltotta a quenya nyelv használatát. Ennek ellenére nem 
kerülhette el a pusztulást. Leányának, Lúthiennek egy szilmarilt kö
vetelt nászajándékul — Nogrod törpjei pontosan ezért a kincsért vé
geztek vele. Halála után Melian elhagyta Középföldét, az Öv meg
szűnt, Doriathot megszállták a törpök. Amikor Féanor fiai megölték 
Diort, Doriath már elhagyatottan állt, az életben maradt tündék Sirion 
hegyeibe menekültek. Az Ek.-ban Eglador volt a neve. Nevezték még 
Tündehonnak, Rejtett Királyságnak, Titkos Királyságnak is. ( G y U I.; 
G y U I I I . ) 

DORLAS (Dorlas) Adán Brethilből. Annak a csoportnak a vezetője, ame
lyet Túrin mentett meg az orkoktól. Később ő sürgette Túrint, hogy 
házasságkötése után térjen vissza csatázni. Önként jelentkezett Túrin 
mellé a Glaurung elleni küzdelemre, de később megijedt és visszalé
pett. Brandir ölte meg Ek. 601-ben. (Sz.) 

DORTHONION (Dorthonion) S. Jelentése: fenyők földje. Felföld Ard-
galentől délre. Az Erők Nagy Csatája során jött létre. Északi lejtői 
szelídek, ám a déli része az Ered Gorgorothhoz kapcsolódik. Kelet
nyugati irányban körülbelül hatvan mérföld széles, fenyőfák borít
ják, de talaja korántsem termékeny. 
Amikor a noldák visszatértek Középföldére, Aegnor és Angrod itt 
telepedett le. Az Ek. 4. században itt alapították meg az edánok Első 
Házát. Északi lejtői a Dagor Bragollach során megsemmisültek, a vi
déket nem sokkal később elárasztották az orkok. Tündék és emberek 
ritkán fordultak meg ezen a tájon, legfeljebb néhány törvényenkívüli 
banda bukkant fel. A Morgoth által az erdőbe telepített rémségek mi-
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att a terület új nevet kapott: Taur-nu-Fuin. Maedhros uniója rövid 
időre felszabadította, de a Nirnaeth Arnoediad után ismét elveszett. 
Másik neve: Orod-na-Thőn. (GyU II.) 

DORTHONION EMBEREI; DORTHONIONIAK (Men of Dorthonion) Bara-
hir haramiái. (Sz.) 

DORWINION (Dorwinion) S. A Rhűn-tenger északnyugati partján túl lé
vő terület. Itt készítik a Vadonfölde tündéi által kedvelt bort. (H.) 

DRAUGLUIN (Draugluin) S. Jelentése: farkas-kék. Morgoth és Szauron 
legnagyobb farkasa. Huan végzett vele Tol-in-Gaurhothnál, amikor a 
bestia és Lúthien ki akarta szabadítani Berent. Irháját Huan, majd 
Béren hordta, amikor Angbandba ment. (Sz.) 

DRENGIST (Drengist) S. Tengerág a Tenger és Dór-lomin között, keresz
tülvágja az Ered Lómint. Féanor házának száműzöttei itt értek földet, 
amikor visszatértek Középföldére. Gyakran Drengisti-öbölnek ne
vezik. (Sz.) 

DRÚADÁN-ERDŐSÉG (Drúadan Forest) S. Jelentése: vad-ember. Erdő 
Anórienben, Minas Tirithtól harminc mérföldre északnyugatra. A Fa-
nyüvők otthona. A G y H után az általuk a rohíroknak nyújtott segít
ségért Elessar király nekik adományozta az erdőt, és mindenkinek 
megtiltotta, hogy az engedélyük nélkül belépjen a fák közé. Szürke
erdőnek is nevezik. ( G y U I.; G y U III.) 

DRUWAITH I A U R (Druwaith Iaur) S. Jelentése: régi vad nép. Az Ered 
Nimrais, a Vas-folyó és az Adorn által határolt terület, egykor való
színűleg olyan népek lakták, akik rokonságban álltak a Fanyüvőkkel 
és a hegyek vadembereivel. Másik neve: Púkel-föld. 

DUDORI (Bunce) Hobbi t család, Megye-lakók. Sokan Nagyüregen lak
tak. D u d o r i asszonyság, aki Csavardi Samu egyik versében szerepel, 
valószínűleg valós személy volt. (GyU III.; TB.) 

DUDORI MIMÓZA (Mimosa Bunce) Lásd: Zsákos Mimóza 
DUILIN (Duilin) Gondori ember, Duinhir fia. A fivérével, Derufinnal 

együtt íjász volt. A pelennori csatában, Hk. 3019-ben haltak meg, ami
kor megtámadták a haradiak olifántjait. (GyU III.) 

DUILWEN (Duilwen) S. Ossir iand hét folyója közül az egyik. Az Ered 
Luinban ered, a Gelionba ömlik. (Sz.) 

DuiNHIR (Duinhir) S. Ossiriand hét folyója közül az egyik. Az Ered 
Luinban ered, a Gelionba ömlik. (Sz.) 

DÚLIN (Dúlin) S. Jelentése: sötét-dalnok. Lásd: Lómelindi. 
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DÚNADÁN, A (Dúnadan, The) Lásd: Aragorn. (GyU I.) 
DÚNADÁNOK (Dúnedain) S. Jelentése: nyugati edánok. Emberek, azok az 

edánok, akik a Mk. elején Númenorba hajóztak, valamint az ő utó
daik. Númenor Mk. 3319-ben bekövetkezett bukása után a dúnadá-
nok csupán a Hűségesek, és Umbar Fekete Númenórjainak képében 
maradtak meg. A Hűségesek két királyságot alapítottak: Göndört és 
Arnort. Elendil Mk. 3441-ben bekövetkezett halála után a dúnadánok 
két csoportra oszlottak: északiakra és gondoriakra. 
Angmar Hk. 1300-tól kezdve folyamatosan támadta az északiakat, 
akik fokozatosan elveszítették területeiket, számuk jelentősen le
csökkent. Rhudaur dúnadánjai 1409-ben már nagyon kevesen voltak, 
Cardolan dúnadánjai pedig kihaltak az 1636-os járvány idején. Arthe-
dain 1974-ben bekövetkezett bukása után az északiak is kevesen let
tek, csak Elrond segítségével maradtak életben. A megpróbáltatások 
megedzették őket, a férfiak nagy többsége Kósza lett. Ezek a Kószák 
védelmezték az ártatlan embereket és a hobbitokat Eriadorban, ők 
szálltak szembe Szauronnal és szolgáival. 
Uralkodóik Isildur utódai közül kerültek ki. Gondorban a dúnadá
nok - Harad és Rhűn fenyegetése ellenére - éveken át prosperáltak, 
de sokan gőgössé váltak. Anárion nemzetségének vonala ötször sza
kadt meg a királyok korai halála vagy gyermektelensége miatt. A gon
don dúnadánok egyre többet foglalkoztak azzal, hogy mennyire rövid 
az életük. Emiatt robbant ki a rettenetes polgárháború, a Rokonvi
szály. A dúnadánok vére felhígult, amikor náluk alacsonyabb szintű 
emberekkel, északiakkal kötöttek házasságokat. A mohóság és a élv-
hajhászat is megrontotta őket. Ennek ellenére néhány családjuk, pél
dául Húriné és Dol Amroth hercegeié, megőrizte nemességét. Az 
utóbbi vérvonalába némi tünde-vér is került. A GyH idejére - bár 
Gondor még erős, a dúnadánok némelyike pedig nemes és bölcs volt 
— a gondon dúnadánok befolyása és jelentősége csökkent. 
A dúnadánok nemesebbek voltak az embereknél, de a gonosz őket is 
megronthatta. Magasak voltak, a hajuk sötét, szemük általában szür
ke. A királyi család tagjainak várható életkora háromszor hosszabb 
volt, mint az alacsonyabb szintű embereké (210 év). Felnőttkorba 
20-30 évesen léptek, de a királyok csak ennél idősebben léphettek 
apjuk helyére. Bölcsek voltak, sokan beleláttak a jövőbe. A Hűsége
sek és utódaik szerették a tündéket, Szauront természetesen gyűlölték. 
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A nyugori nyelvet használták, beszédükbe tünde-szavakat szőttek. 
Sokan ismerték a sindát és a quenyát. A númenori és umbari dúna-
dánok valószínűleg beszélték az adúnit is. Egyéb elnevezéseik: Nyu
gathon lakói; Nyugatiak; númenórok; númenoriak; Emberkirályok; 
Tengeri N é p (mivel remek hajósok voltak); Magas Emberek. (GyU L; 
G y U II.; G y U III.) 

DÚNADÁNOR CSILLAGA (Star of the Dúnedain) Lásd: Elendil Csillaga. 
DÚNFÖLDE (Dunland) A Köd-hegységtől nyugatra, a Glanduintól dél

re eső vidék. A G y H idején nem lehetett se virágzónak, se civilizált
nak nevezni, jobbára elmaradott pásztorok és hegyi emberek lakták. 
G o n d o r megalapítása előtt a dúnföldiek éltek ezen a vidéken, H k . 
1150 körül néhány sztúr érkezett ide, de ők 1630 táján a Megye te
rületére vándoroltak. H k . 2770-2800 között a Thrór által vezetett, 
Ereborból menekült törpök lakták. A G y H idején gyéren lakott, de 
szép és termékeny föld volt. (GyU L; G y U III.) 

DÚNFÖLDIEK (Dunlendings) Emberek, a hajdan az Ered Nimrais völgyé
ben élő nép maradványa. Némely csoportjuk beolvadt Gondor polgárai 
közé. Egy részük „átalakult": belőlük lett a dúnhargi holt emberek 
népe. A Mk.-ban néhányan északra vándoroltak, páran Dúnföldén 
telepedtek le, kevesen Eriadorba költöztek. Brí lakói a legészakibb 
dúnföldiek utódai. 
A Dúnföldén megragadt kevesek megőrizték ősi nyelvüket és primitív 
kultúrájukat. A Hk.-ban gyűlölték a rohírokat, akik kiűzték őket az 
Ered Nimrais északi völgyeiből és Rohan nyugati pusztáiból. Időn
ként támadást indítottak Rohan ellen. Az egyik jelentős mozgást 
2758-ban végezték, ekkor Wulf vezette őket, a másikat a G y H idején, 
amikor Szarumán bujtotta fel népüket. Magasak, erősek, bár kissé 
ügyetlenül mozognak, a hajuk sötét. Primitívek, kultúrálatlanok, babo
násak. (GyU II.; G y U III.) 

DUNGORTHEB (Dungortheb) Lásd: Nan Dungortheb. 
DÚNHARG (Dúnharg) Roh. Erőd a Harg-völgy fölött, a Sötét Eszten

dők során építették a dúnhargi holt emberek. Gondor, majd Rohan 
használta. Könnyen védhető hely, mivel csak egy olyan koromsötét 
ösvényen keresztül lehet megközelíteni, amely egy meredek szikla 
oldalán, kanyargósán vezet felfelé. Eredeti neve: Dunharrow volt. 
(GyU I.; G y U II.) 
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DÚNHARGI HOLT EMBEREK NÉPE (Dead Men of Dunharrow) A Dúnföl-
déhez tartozó Fehér-hegyek lakói. Amikor Gondon megalapították, 
a Nép megfogadta: örökre Isildur szövetségese marad. Szauron azon
ban megrontotta őket, így megszegték esküjüket. Árulásuk miatt 
szellemalakban a Fehér-hegy közelében kellett maradniuk, hogy leg
alább holtuk után eleget tegyenek ígéretüknek. A Hk. során a holt em
berek ijesztgették Dúnharg, de különösen a Holtak Ösvénye kör
nyékén járókat. 3019-ben, a GyH során Aragorn megidézte őket, hogy 
tegyenek eleget ígéretüknek. Meg is tették: Pelargirnél megfutamí
tották az umbari kalózokat. Ezt követően eltűnhettek Középföldéről. 
Egyéb elnevezéseik: Holtak; Álomtalan Holtak; Nyughatatlan Hol
tak; Szürke Ellenség; Árnyellenség; Árnyemberek; Árnyak; Hegyi Em
berek. (GyU III.) 

DÚNHERE (Dúnhere) Rohani ember, Harg-völgy ura. A pelennori csa
tában esett el. (GyU III.) 

DURIN, I. (Durin I) Törp, a Hét Atyák és Durin népe legidősebb, leg
tiszteltebb tagja. Az Első Korban élt. O nevezte el Azanulbizart és 
fontosabb részeit, ő kezdte meg Khazad-dűm építését. Nagyon so
káig élt, ezért Halhatatlan Durinnak is hívták. A törpök hite szerint 
egy nap fel fog támadni. (GyU I.; GyU III.; Sz.) 

DURIN, II. (Durin II) Törp, Durin népe és Khazad-dűm királya. 
DURIN, III. (Durin III) Törp, Durin népe és Khazad-dűm királya. Élt: 

Mk. 16. sz. Valószínűleg ő uralkodott abban az időben, amikor meg
alkották a Hatalom Gyűrűit. (GyU. III.) 

DURIN, VI. (Durin VI) Törp, Durin népe és Khazad-dűm királya. Élt: 
Mk. 1731-1980. Abban az időben uralkodott, amikor a balrogot sza
badon eresztették. A balrog ölte meg. (GyU III.) 

DURIN, VII. (Durin VII) Törp, Durin népének utolsó királya. Élt: Nk. 
vagy később. (GyU III.) 

DURIN BALTÁJA (Durin's Axe) I. Durin fegyvere, népének öröksége. 
Khazad-dűmban maradt, amikor a törpök Hk. 1981-ben elhagyták. 
Bálin expedíciója találta meg 2989-ben. Amikor Bálin kolóniáját 2994-
ben lerombolták, a balta ismét elveszett. (GyU I.) 

DURIN HÁZA (House of Durin) Durin népének királyi családja, I. Durin 
leszármazottai. (GyU III.) 

DURIN HÍDJA (Durin's Bridge) Ötven láb hosszú kőhíd Khazad-dűm 
Második Csarnokának keleti végén, a nagy mélység fölött. Az utol-
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só védvonal. Az első küldetés során Gandalf itt győzte le a balrogot. 
A híd ekkor megsemmisült. Egyéb nevei: Khazad-dűm hídja; a Híd. 
(GyU I.; GyU II.) 

DURIN IDEJE (Durin's Day) Az az időszak, amikor I. Durin uralkodott, 
valamikor az Ek.-ban. (H.) 

DURIN KORONÁJA (Durin's Crown) Hét csillagból álló csillagkép, a mi 
Nagymedvénkkel (Göncölszekerünkkel) azonos. Lásd még: Vala-
circa, Sarló. (GyU I.) 

D U R I N KÖVE (Durin's Stone) Oszlop Azanulbizarban. Azt a helyet 
jelöli, ahonnan I. Durin először nézett bele a Khaled-záramba, és 
először pillantotta meg Durin Koronáját. Balint itt ölték meg 
(Hk. 2994). (GyU I.) 

DURIN NAPJA (Durin's Day) A törpév első napját nevezik így akkor, 
amikor a hold és a nap egyszerre látható az égen. A törp Üjév az utol
só őszi újhold első napján kezdődik. (H.) 

DURIN NÉPE (Durin's Folk) A törpök hét nemzetsége közül a legrégibb 
és legnagyobb. Alapítója: I. Durin. Központja: Khazad-dűm. Tagjai 
nem sokat foglalkoztak Beleriand háborúival, de barátságosabbak 
voltak a tündékkel, mint a többi törp. A Mk.-ban jó kapcsolatban áll
tak az eregioni noldákkal. Részt vettek az Utolsó Szövetség Szauron 
elleni harcaiban. 
A Hk.-ban Khazad-dűmban éltek, majdnem kétezer éven át. Bányáik 
révén jelentős gazdagságra tettek szert. Erősek voltak, kiváló harcosok, 
ám Hk. 1980-ban, a balrog előkerülése után menekülniük kellett. 
A nemzetség kisebb csoportokra szakadva vándorolt, különböző helye
ken - Ered Mithrin, Erebor - telepedtek le, ezeket a sárkányok miatt 
kellett elhagyniuk. Hk. 2790-ben Thrór ellátogatott Khazad-dűmba, 
de az ott élő orkok megölték. Fia, Thráin bosszút esküdött, kirobbant 
a törpök és orkok közötti háború, amely 2793-tól 2799-ig tartott. 
2941-ben II. Thorin visszaszerezte Erebort. Durin népe ismét gazdag 
és virágzó lett. Bár Bálin 2989-ben nem tudta benépesíteni Khazad-
dűmot a balrog pusztulása és Szauron bukása után, a Nk.-ban a törp 
nemzetség visszatérhetett ősei lakhelyére. 
Durin népének királyai őrizték az utolsót a Hét Gyűrű közül, ezért a 
Hk.-ban Szauron célpontjaivá váltak. Hosszúszakállú néven is is
merték őket; sokan közülük hosszú, copfba font szakállt hordtak. 
(GyU III.) 
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DURIN NÉPÉNEK KIRÁLYAI (Kings of Durin's Folk) I. Durin utódai 
Khazad-dümban és a száműzetésben. A H é t Gyűrű leghatalmasabbi-
kát - készítése után - a Mk.-ban III. Durin kapta meg. Utódai őrizték 
egészen H k . 2845-ig, amikor Szauron elvette II. Thráintól. A törpök 
hite szerint hat olyan királyuk lesz, aki hasonlít Halhatatlan Durinra, 
és aki ugyanezt a nevet viseli majd, tehát uralkodóik sora VII. Du-
rinnal fog véget érni. Durin népének királyait Khazad-düm királyai
nak is nevezték (Ek. - H k . 1981-ig), később Hegy Alatti Királyok
ként emlegették őket. (GyU III.) 

DURIN OSZLOPA Lásd: D u r i n Köve. 
D U R I N TORNYA (Durin's Tower) Helyiség Khazad-dűm Végtelen Lép

csőjének tetején, a Zirak-zigil sziklájából vájták ki. H k . 3019-ben, az 
Orom-csata során megsemmisült. (GyU II.) 

DURIN VESZTE (Durin's Bane) A balrog, amely Khazad-dümban élt. Azért 
nevezték így, mert H k . 1980-ban megölte VI. Durint. ( G y U I.) 

DURTHANG (Durthang) S. Jelentése: sötét elnyomás. Kastély, melyet 
Gondor a Hk.-ban az Udűn nyugati oldalán épített, hogy őrizze a 
Mordorral közös határt. Hk. 1640 körül - a többi hasonló építmény
hez hasonlóan - elnéptelenedett. Később orkerőd lett belőle. (GyU I.; 
G y U III.) 

DWALIN (Dwalin) Törp Durin népéből. Élt: Hk. 2772-Nk. 92. Fundin 
második fia. Thráin egyik társa a 2841-2845 közötti vándorlások során, 
később Thorin csapatának tagja. Ereborban telepedett le. (GyU III.) 

DWIMMERLAIK (Dwimmerlaik) Roh. Jelentése: nekromancia műve. Eowyn 
adta ezt a nevet a nazgűlok urának a pelennori csata során. A magyar 
szövegben több helyen „pokolfajzat" szerepel. ( G y U III.) 

DwiMORBERG (Dwimorberg) Roh. Jelentése: kísértet-hegy. Hegy az 
Ered Nimraisban, Dúnharg mögött, itt volt a Sötét Kapu. Nyugoriul 
Kísértet-hegynek nevezik. ( G y U III.) 

DwiMORDENE (Dwimordene) Roh. Jelentése: kísértetjárta völgy. A ro-
hírok nevezték így Lórient. ( G y U II.) 



EA Lásd: Ea. 
EÁ (E) Q. Jelentése: lenni, létezni. A Teremtés, Ilúvatar Látomásának 

valóra váltása. Ea részei: Arda, a mennyek (ilmen vagy menel). Mozga
tója a Titkos Tűz. Szorosan kötődik a térhez, az időhöz és az anyag
hoz. Ezen kívül csak a Semmi és az Időtlenség Csarnokai találhatók. 
Világnak is nevezik. (GyU L; GyU III.) 

EÁRENDIL (Eárendil) Azonos Erendillel. Q. Jelentése: tengerimádó. 
Adán a Harmadik Házból, Tuor és Idril fia. Gondolinban született 
Ek. 504-ben. Gyermekkorában Arvenienbe vitték, ahol barátságot 
kötött Círdannal. Itt szerette meg a tengert. Később Arvenien ura 
lett, feleségül vette Elwinget. Fiaik: Elrond és Elros. Nem bírt a szá
razföldön maradni. Hajóján bejárta a Belegaert. A szüleit kereste és a 
nyugati partot, de az Árnyas Tengerek útját állták. 
Amikor Arvenient feldúlták Féanor fiai, Ulmo segítségével Elwing a 
tengeren tartózkodó Eárendühez ment. A nő szilmanlja révén elju
tottak Amanba. Eárendil itt elnyerte a valák jóindulatát, akik megkö
nyörültek Beleriand népén. Hajójával és a szilmarillal együtt felhe
lyezték az égre, a gonoszság felett aratott győzelem szimbóluma lett 
belőle. Később a Nagy Csatában megölte Ancalagont, ezt követően 
Númenorba vezette az edánokat. Szép volt, bölcs és kemény. Tenge
rész Eárendilnek is nevezték. (GyU L; GyU III.) 

EÁRENDIL (Eárendil) Dúnadán, Gondor ötödik királya Hk. 238-324 kö
zött. (GyU III.) 

EÁRENDIL CSILLAGA (Star of Eárendil) A szilmaril, amit Eárendil vi
selt. (Sz.) 

EÁRENDIL DALA (Lay of Eárendil) Az Eárendil utazásait és életét elbe
szélő költemény. Bilbó verziója az eredetinek csak halovány árnyéka 
lehetett. (Sz.) 
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EÁRENDIL ÖRÖKÖSE (Heir of Eárendil) Ezt a címet Ar-Pharazőn köve
telte magának, mint Elros Házának feje - figyelmen kívül hagyva a 
családfákat. (Sz.) 

EÁRENDUR (Earendur) Ad. Jelentése: tenger-barát. Númenóri dúnadán, 
Andúnie ura. Élt: Mk. 31- sz. (Sz.) 

EÁRENDUR (Earendur) Q. Jelentése: tenger. Dúnadán, Arnor tizedik 
királya (Hk. 777-861 között). Halála után fiai felosztották egymás 
közt Arnort. (GyU III.) 

EÁRENYA (Eárenya) Q. Jelentése: tenger-nap. A númenóri hét hatodik 
napja. Sinda alakja (csak a dúnadánok használják): oraearon. Hob-
bitul meresdeinek mondják. (GyU III.) 

EÁRNIL I. (Eárnil I) Q. Jelentése: tengerimádó. Dúnadán, Gondor tizen
harmadik királya (Hk. 913-36 között). A második Hajókirály. Helyre
hozta Pelargirt, nagy hajóhadat épített, és elfoglalta Umbart a Feke
te Númenóroktól. Vízbe fúlt, amikor flottája Umbar mellett viharba 
került. (GyU III.) 

EÁRNIL, II. (Eárnil II) Dúnadán, Gondor harminckettedik királya 
(Hk. 1945-2043 között). Nagy katona, annak a déli seregnek a kapi
tánya, amelyik 1944-ben két csatában is legyőzte a haradiakat és az 
ekhósokat, és megmentette Göndört a lerohanástól. Mivel az ekhó-
sok megölték Ondoher királyt és fiait, egy évvel később a korona 
Eárnilé lett, aki - mivel Umbardacil leszármazottjának vallhatta magát 
- a királyi ház tagja volt. Bölcsen uralkodott, megerősítette Göndört, 
és 1974-ben flottát küldött Arthedain megsegítésére. Ezt a flottát fia, 
Eárnur irányította. (GyU III.) 

EÁRNUR (Eárnur) Q. Jelentése: tenger-barát. Dúnadán, Gondor harminc
harmadik királya (Hk. 2043-50 között). 1974-ben apja, Eárnil Arthe-
dainba küldte, hogy segítse az Angmar ellen küzdő Északi Dúnadánokat. 
Serege komoly erőt képviselt a nyugati seregben, amely 1975-ben 
Fornost mellett győzelmet aratott. A diadal ellenére Eárnul szégyen
ben maradt, mert lova megbokrosodott és elmenekült a nazgűlok 
urának megjelenésekor. 2043-ban, amikor a nazgűlok ura Minas 
Morgulban volt, Eárnul pedig már Gondor királyaként élt, a lidérc 
párharcra hívta őt. Eárnurt helytartója, Mardil tartotta vissza a kihí
vás elfogadásától. 2050-ben azonban a Nagy Lidérc ismét kihívta. 
Ekkor Minas Morgulba lovagolt - soha többé nem került elő. Kiváló 
harcos volt, de túlságosan büszke, és a fegyvereken kívül nem sok 
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mindennel foglalkozott. Nem választott asszonyt, így nem maradt 
utóda. Halálával megszakadt Anárion vérvonala. (GyU III.) 

EÁRRÁMÉ (Eárrámé) Q. Jelentése: tenger-szárny. Hajó, Tuor építette, 
Idrillel ezen utazott Nyugatra. (Sz.) 

EÁRWEN (Eárwen) Q. Jelentése: tenger-úrnő. Teler elda, Olwé leánya, 
Finarfin felesége, Finrod, Orodreth, Angrod, Aegnor és Galadriel 
anyja. (Sz.) 

ÉBER BÉKE (Watchful Peace) A Hk. 2063-2460 közötti periódus, amely
nek során Szauron keleten maradt, a nazgűlok pedig Minas Mor-
gulban tartózkodtak. Akkor kezdődött, amikor Szauron elmenekült 
Dol Guldurból, hogy ne kelljen találkoznia Gandalffal, és akkor ért 
véget, amikor megerősödve visszatért a toronyhoz. Ezen időszak 
alatt a Nyugat viszonylag békés volt, bár Eriadort gonosz lények, fő
ként farkasok zaklatták. (GyU III.) 

ECHORIATH (Echoriath) S. Jelentése: kör(ök). Hegyek a Sirion-hágó és 
Dorthonion között, itt található Tumladen völgye. A Sasok a déli 
részén, a Crissaegrimben fészkeltek. Másik neve: Kerítés-hegyek. 
(GyU III.) 

ECHUIR (Echuir) S. Coiré sinda formája. (GyU III.) 
ECTHELION (Ecthelion of the Fountain) Tünde, Gondolin egyik kapi

tánya, a Kapu őrzője. Gondolin elestekor Gothmog, a balrogok ura 
végzett vele Ek. 51 l-ben. (Sz.) 

ECTHELION TORNYA (Tower of Ecthelion) A Fehér Torony. (GyU III.) 
ECTHELION, I. (Ecthelion I) Dúnadán, Gondor tizenhetedik uralkodó 

helytartója (Hk. 2685-98 között). (GyU III.) 
ECTHELION, II. (Ecthelion II) Dúnadán, Gondor huszonötödik ural

kodó helytartója (Hk. 2953-84 között). Uralkodása idején Aragorn -
Thorongil néven - Göndört szolgálta. 2980-ban ő vezette azt a csapa
tot, amelyik megsemmisítette Umbar flottájának nagy részét. (GyU III.) 

EDÁNOK (Edain) S. Jelentése: a másodikok. A tünde-barátok Harmadik 
Házához tartozó emberek. Az Ek. 4. században vonzotta őket Nyu
gat Fénye, és Belenand területére léptek, ahol sokan az eldák szolgá
latába álltak és bátran küzdöttek Beleriand háborúi során. Voltak 
azonban olyanok is, akik Estoladban maradtak, vagy délre, keletre 
menekültek Morgoth elől. Ok a Hk.-ra eltűntek a történelem lapjai
ról. Hősies küzdelmeik ellenére Morgoth hordái megtizedelték őket. 
Egyikük, a Hador Házából való Earendil Amanba hajózott, és olyan 
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segítséget kapott a valáktól, amellyel az Utolsó Csatában legyőzhet
ték Morgothot. Az edánok maradékát Eönwé tette erőssé testileg és 
lelkileg. Később Númenorba hajóztak, ahol dúnadánokként váltak 
ismertté. 
Az edánok magasak voltak, szépek és erősek. Lelkük nemes volt, el
szántan harcoltak, ha kellett, sosem alkudoztak a gonosz erők kép
viselőivel. Beleriandban szerették az eldákat, akiktől sokat tanultak. 
Két házasságkötés (Berené és Lúthiené, valamint Tuoré és Idrilé) to
vább nemesítette vérüket. Mielőtt Beleriandba érkeztek, úgy 70 évig 
éltek. Beleriandban ez a szám 90-re nőtt, de kevesen voltak azok, 
akik békében, nyugalomban öregedtek és haltak meg. Nyelvük, leg
alábbis az Első és a Harmadik Ház nyelve, hasonlít az adünira. Bele-
riand területén a legtöbben a sindát használták. Egyéb neveik: tünde
barátok; Atanatárok; Emberek Atyjai; a Három Ház tagjai; Atánok. 
(GyU III.) 

EDÁNOK ELSŐ HÁZA (First House of the Edain) Bór nemzetsége, az el
ső edán-csoport, amely Beleriandba érkezett. Egy ideig Ossiriandban 
éltek, majd Estoladba költöztek. Végül összeolvadtak Finarfin Házá
val, és Dorthonionban telepedtek meg. Néhányuk Bereg vezetésével 
nem volt hajlandó háborúzni, ezért kivonultak Belenandból, és délre 
mentek. A Dagor Bragollach megsemmisítette az Első Házat. A mé
szárlás néhány túlélője Hithlumba menekült, ahol beleolvadtak a 
Harmadik Házba. Néhány harcos Barahir vezetésével törvényen kí
vüli bujdosóvá vált Dorthonionban. Béren volt az egyetlen, aki kö
zülük életben maradt. A Ház még ekkor is élő asszonyai és gyerme
kei, Emeldír vezetésével Dorthonionba mentek. Sötét hajúak, szürke 
szeműek voltak. Természetük hasonlított a noldákéra, ügyes kezű, 
filozofikus gondolkodású lények voltak. (GyU III.) 

EDÁNOK HARMADIK HÁZA (Third House of the Edain) Az az edán 
nemzetség, amely utolsóként érkezett meg Beleriandba. Valószínű
leg ez volt a legnépesebb. Marach vezette. A Harmadik Ház először 
Estolad mellett telepedett le, az Első Házhoz tartozók közelében. 
Később, Hador vezetésével Dor-lóminba vonult. Ebben az időben 
Hador Házának is nevezték. 
A Harmadik Ház Belenand háborúi során szerezte a legtöbb elismerést. 
Fingolfin Háza mellett harcolt. Dorthonion bukása után magába olvasz
totta az Első Ház néhány asszonyát. Annak ellenére, hogy a Dagor Bra-
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gollach során Hador meghalt, a H á z egészen a Nirnaeth Arnoediadig 
tartotta Eithel Siriont Morgoth erőivel szemben. 
A katasztrofális csata után az életben maradtak Húrin és H u o r vezeté
sével fedezték Turgon visszavonulását. N e m hagyták el az északi vidé
ket, behúzódtak Rivil mögé, és miután több száz orkot és troli elpusz
títottak, Húrin kivételével mind hősi halált haltak, ő fogságba esett. 
Dor-lóminban a Harmadik Ház asszonyait és gyermekeit a keletlakók 
kényszerítették rabszolgaságba. Hithlumban és Sirion kikötőjében 
csak maroknyian maradtak életben. A Harmadik H á z tagjai magas, 
harcos, erős, testben és észjárásban egyaránt gyors lények voltak. Az 
edánok közül csak az ő hajuk volt aranyszőke. Dor-lóminban a sinda 
és az emberi nyelvet beszélték, e kettőből alakult ki később az adűni. 
Hador népének is nevezték őket. (GyU II.; G y U III.) 

ÉDES GALENAS (Sweet Galenas) Lásd: Pipafű. 
EDHELLOND (Edhellond) S. Jelentése: tünde-kikötő. Vagy a Dol Amroth-

nál, vagy a Morthon-Ríngló torkolatánál lévő kikötő, ahonnan az el-
dák déli fehér hajói Amanba indultak. 

EDHIL (Edhil) S. Egyes számú alakja: edhel. A tündék vagy az eldák. 
EDORAS (Edoras) Roh. Jelentése: az udvarok. Rohan fővárosa a Hókú-

ton, Ered Nimrais lábánál. Eorl és Brego építette, ehhez tartozott 
Meduseld nagy ünnepi csarnoka. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

EDRAHIL (Edrahil) S. Nargothrondi tünde, annak a tízfős csapatnak a 
vezetője, amelyik elkísérte Berent és Finrodot a szilmanlokkal kapcso
latos küldetésre. Minas Tirith kazamatáiban halt meg Ek. 466-ban 
vagy 467-ben. (Sz.) 

EGALMOTH (Egalmoth) S. Dúnadán, Gondor tizennyolcadik uralkodó 
helytartója (Hk. 2698-2743 között) . (GyU III.) 

EGLADIL (Egladil) Lórién szíve, az Anduin és a Celebrant közötti terü
let. Nyugoriul Folyóköznek nevezik. (Sz.) 

EGLADOR (Eglador) Lásd: Doriath. 
EGLAREST (Eglarest) S. A Falas egyik kikötője a Nenning torkolatánál. 

Az Ek. elején épült. A noldák visszatérése után Finrod segítségével 
erősítették meg. Morgoth 474-ben megostromolta. A túlélők Ba-
larba menekültek. (Sz.) 

EGLATH (Eglath) S. Jelentése: elhagyottak. Azok a telerek, akik Elwe 
iránti szeretetük miatt Középföldén maradtak. Amikor Elwe magá
hoz tért a transzból, Doriathban mind köréje gyűltek. (Sz.) 
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EGY GYŰRŰ (One Ring) A legfontosabb és a legnagyobb hatalommal 
bíró a Hatalom Gyűrűi közül. Szauron - a többi gyűrű elkészítése után 
- titokban ezt is kiöntötte az Orodruinon. Magának szánta, hogy ezzel 
irányítsa a többit, és viselőiket. Celebnmor rájött, miben mesterke
dik a gonosz, és úgy intézte, hogy Szauron ne lehessen hatással a Há
rom Gyűrűre. Azt azonban nem sikerült megakadályoznia, hogy az 
Egy segítségével uralja a Kilencet. Szauron hatalma nagy részét ebbe 
a végtelenül gonosz Gyűrűbe továbbította. 
Miután Szauron Mk. 3441-ben elbukott, Isildur magához vette a Gyű
rűt, de a nősziromföldi csatában lecsúszott az ujjáról, és beleveszett 
az Anduinba. Hk. 2463 körül a sztúr Déagol találta meg. Gollum 
megölte fivérét, elvette tőle a kincset, majd elrejtőzött a Köd-hegy
ségben. A Gyűrűt hosszú ideig magánál tartotta, majd elvesztette. 
Zsákos Bilbó véletlenül találta meg Hk. 2941-ben. Magához vette, 
majd 3001-ben átadta Frodónak. Gandalf gyanította, hogy Bilbó gyű
rűje az Egy Gyűrű, és amikor ez bizonyossá vált előtte, elhatározta, 
tenni kell valamit. Frodó vállalta a rárótt feladatot, és óriási megpró
báltatások árán, Hk. 3019-ben megsemmisítette a gonosz tárgyat, 
s ezzel meggátolta, hogy Szauron ismét alakot öltsön. 
A Gyűrű egyszerű aranykarika volt. Ha felforrósították, rúnákat le
hetett látni rajta. Csak a Végzet Tüze pusztíthatta el, az a láng, amely
nél kovácsolták. Mivel gonosz erő lakozott benne, érdekes tulajdon
ságokkal rendelkezett. Bizonyos mértékig értelmes volt. Gandalf 
szerint Bilbó azért találta meg, mert az Egy úgy akarta, mert „tudta", 
hogy csakis így találkozhat Szauronnal. Viselőit megrontotta és el
emésztette. Eletüket ugyan meghosszabbította, de a rabszolgáivá tet
te őket, bizonyos esetekben a testüket is átalakította. (Lásd: Gollum 
esete.) A lelküket eltorzította, mohóságot, féltékeny gyűlöletet és 
félelmet gerjesztett bennük. Isildur megtartotta magának, ahelyett, 
hogy elpusztította volna. Gollum megölte Déagolt, hogy megszerezze. 
Szarumánt is megrontotta az érte való vágyakozás. Bilbó hazudott, 
amikor azt kérdezték tőle, hogyan került hozzá. (Éppen ez keltette 
fel Gandalf gyanúját.) Bilbó és Frodó elvesztették egymás iránti bizal
mukat. Boromir meg akarta ölni Frodót, hogy megszerezze. 
Csak a nagyon bölcsek - Gandalf, Galadriel és Aragorn -, vagy a na
gyon egyszerű lelkek - Samu és Bombadil Torna - voltak képesek el
lenállni csábításának. Aki felhúzta az ujjára, láthatatlanná vált, érzék-

112 



szervei élesebbek lettek, valamilyen furcsa módon kapcsolatba lépett 
Szauronnal, és a többi Gyűrűvel. Frodót különösképpen meggyötör
te. Egyéb elnevezései: Nagy Gyűrű; Egy; a Gyűrű; a Gyűrűk Gyűrű
je; a Végzet Gyűrűje; a Hatalom Gyűrűje; az Uralkodó Gyűrű; 
Isildur Végzete; a Teher (Frodó számára); „Drágaságom" (Gollumé). 
(GyU I.; GyU II; GyU III.; H.) 

EGYENES LÉPCSŐ (Straight Stair) Az egyik lépcső, amelyen Imlad Mor-
gulból Cirith Ungolba lehetett feljutni. Hosszú, meredek, kopott és 
repedezett lépcsősor volt, mindkét oldalán fal emelkedett. (GyU II.) 

EGYENES ÚT (Straight Road) Útirány, amelyet követve az eldák Aman-
ba hajóztak, miután az kiemelkedett a Világ Köreiből. A kiválasztott 
hajók valamilyen módon elhagyták a meggörbített Tengert, de a ví
zen maradtak míg Tol Eresséába és Eldamar partjaira értek. Úgy hír
lett, időnként egy-két halandó tengerész is rátévedt az Egyenes Útra. 
(GyU III.) 

EGYETLEN (One, The) Az Egy Gyűrű. (GyU I.) 
EGYETLEN (One, The) Eru. Lásd: Ilúvatar. (GyU III.) 
ElLENACH (Eilenach) S. A második, Gondor északi jelződombjai közül; 

a Drúadán-erdőben található. (GyU L; GyU III.) 
ElLINEL (Eilinel) S. Adán az Első Házból, Gorlim felesége. Akkor gyilkol

ták meg, amikor Dagor Bragollach után, Ek. 455-ben lerohanták Dortho-
mont. Szauron tudta, Gorlim mennyire imádja a feleségét, ezt az ér
zelmet használta fel arra, hogy rábírja a férfit, árulja el Barahirt. (Sz.) 

ElTHEL IvRIN (Eithel Ivrin) S. Jelentése: Ivrin forrásai. A Narog folyó 
forrásvidéke az Ered Wethrin déli lábainál. Ivrin vizei tiszták voltak, 
Ulmo vigyázott rájuk, ám Glaurung bemocskolta valamennyit. (Sz.) 

ElTHEL SlRlON (Eithel Sirion) S. Jelentése: Sirion kútjai. A Sirion for
rásvidéke, az Ered Wethrin keleti lábainál. Itt állt Barad Eithel stra
tégiailag fontos erődje. A Nirnaeth Arnoediad után megfertőzték a 
vizeket. A név a forrásokra és az erődre is utalhat. (Sz.) 

Éj(SZAKA) FALAI (Walls of the Night) Az Ek.-ban és a Mk.-ban, amikor 
Arda sík volt, az Éj Falai képezték a külső határát, ezek fogták körbe 
Ekkaiát. Nyugaton az Éjkapuk, keleten a Hajnalkapuk helyezkedtek 
el rajtuk. (Sz.) 

Éj KAPUI; ÉJKAPUK (Doors of Night) Kapuk az Éjszaka Falain, Arda és 
Ilmen között. Eárendil itt lépett keresztül, hogy csillagként feljusson 
az égre. Másik nevük: Reggel Kapui. (Sz.) 
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Éj KAPUJA (Door of Night) Kapu a Világ Falain, Eá és a Semmi között. 
Az Ek. végén Morgothot ezen keresztül vetették ki. (Sz.) 

Éji SÖTÉT E R D Ő Lásd: Taur-nu-Fuin. (Sz.) 
ÉJSZAKÁT RETTEGŐK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek őket. (Sz.) 
EKHÓSOK (Wainriders) Keletlakó nép vagy szövetség. Először H k . 1851-

ben merészkedtek a Rhün-tenger nyugati oldalára. 1856-ban Szauron 
bíztatására megtámadták G o n d o n , bevették Rhovaniont, és megöl
ték II. Narmacilt. 1899-ben Rhovanion rabszolgasorba kényszerített 
lakói, fellázadtak ellenük. Gondor - Calimehtar király vezetésével -
kihasználta ezt, és csapást mért rájuk a dagorladi csatában. Az ekhó-
sok ötven év alatt összeszedték magukat, és 1944-ben - a khandiak-
kal és haradiakkal szövetkezve -, déli és keleti irányból, támadást indí
tottak Gondor ellen. Gondor északi seregének sikerült szétvernie az 
északi ekhósokat, de a csatában elesett O n d o h e r király és mindkét 
fia. A délről érkező ekhósokat Eárnil állította meg, aki később északra 
vonult, és a tábori csatában megsemmisítette a másik ekhós csürhét 
is. Az ekhósok szekereikről kapták a nevüket. Vezéreik harci szeke
reken vonultak csatába. Fegyverzetük jobb volt a korábban keletről 
érkező betolakodókénál. (GyU III.) 

EKKAIA (Ekkaia) Q. Az Ek.-ban és a Mk.-ban az Ardát körbefogó ten
ger neve, amelyet az Éj Falai határoltak. Helcaraxénál találkozott a 
Belegaerrel. A Világ Változásakor teljes egészében átalakult. Egyéb 
nevei: Külső Óceán; Külső Tenger. (Sz.) 

ÉKSZEREK HÁBORÚJA (War of the Jewels) Lásd: N a g y Kincs H á b o 
rúja. (Sz.) 

ELÁTKOZOTT ESZTENDŐK (Accursed Years) Lásd: Sötét Esztendők 
ELBERETH (Elbereth) S. Jelentése: csillagkirálynő. Varda leggyakrabban 

használt sinda neve. (GyU I.; Sz.) 
ELDA (Eldar) Q. Jelentése: csillagok népe. A vanyák, a noldák és a tele-

rek, a tündék három nemzetsége, a Nagy Utazás résztvevői. O r o m é 
hívására érkeztek Amanba az Ek. elején. Lassanként Cuiviénentől 
nyugatabbra húzódtak, Beleriandba - kivéve a nandákat, akik az 
Anduin-völgyben, déli irányba indultak el. A vanyákat és a noldákat 
Ulmo Amanba vezette, a telerek Beleriandban maradtak. Közülük né
hányan átkeltek a Tengeren; először Tol Eresséában, majd Alqualondé-
ban telepedtek le. A Beleriandban maradt telereket „sindák" néven 
ismerjük. 
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Később a vanyák Valinorban, a telerek Eldamarban éltek. Féanor a nol-
dák többségét visszavezette Középföldére, hogy megszerezze a Morgoth 
által elrabolt szilmarilokat. Az eldák itt találkoztak először az edánok-
kal. A két fajt Morgoth gyakorlatilag megsemmisítette. Az Ek. végén 
Középfölde eldáinak többsége Amanba vonult, ahol felújították az 
akkor már Númenorban élő dúnadánokkal kötött barátságukat. 
A Mk.-ban a Középföldén maradt eldák többsége Lindonban élt Gil-
galad, a nolda királyok utolsó sarja vezetésével. Voltak azonban olya
nok, akik inkább Celebrimorhoz csatlakoztak, és megalapították 
Eregiont. Megint mások, mint például Thranduil, Galadriel és Ce-
leborn, keletebbre húzódtak, és létrehozták Tünde-hont, amelyben 
főként erdei-tündék éltek. Szauron sok gondot okozott az eldáknak, 
számuk erősen megfogyatkozott. A Hk. végén sokan átkeltek a Ten
geren. A maradók hatalma egyre csökkent. 
Az eldák magasak voltak, a szemük szürke. A Finarfin Házához tar
tozó szőke vanyáktól eltekintve, a hajuk sötét volt. A legnemesebbek 
Ilúvatar Elsőszülöttjei közül. Amanban óriási bölcsességre tettek 
szert. Azoknak, akik látták a Két Fa fényét, legalább olyan hatalmuk 
volt a Láthatók és a Láthatatlanok felett, mint a Morgothot követő 
maiaknak. Majdnem mindenhez értettek, a szavak mesterei voltak. 
Valamennyien szerették Amant és a Tengert, sosem feledték a Nagy 
Utazást. Tisztelték a csillagokat, az élőlényeket, a Tengert és a valá-
kat, különösképpen Vardát. 
Eredetileg a quenya nyelvet használták. A telerek dialektusa külön
bözött az amani eldákétól. A sindák Középföldén kifejlesztettek egy 
egészen új nyelvet. írásuk a cerht volt. Eleinte valamennyi tünde 
„elda" volt, később azonban már csak a Három Nemzetséghez tarto
zókat nevezték így. Egyéb neveik: Nemes Nemzetség; Eldalié; Csilla
gok Népe; Nagy Utazás Népe; Nómin; eledh vagy edhel. A „nemes
tünde" kifejezés bizonyos esetekben valamennyi eldára vonatkozik. 
(GyU L; GyU III.; Sz.) 

ELDA NYELV (Eldarin) Az eldák által beszélt nyelvek, a GyU-ban kettő
nek a szavait is megtalálhatjuk: a sindáét és a quenyáét. (GyU III.) 

ELDACAR (Eldacar) Dúnadán, Gondor huszonegyedik királya (Hk. 1432-
1437, majd 1447-90 között). Mivel az anyja nem volt dúnadán, és 
mivel Rhovanionban született és fiatalkorában Vinitharyának nevez
ték, úgy tartották, nem lehet annyira dúnadán, mint egy valódi gon-
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dóri, ezért a királyi család fellázadt ellene. Ez a lázadás, a Rokonvi
szály, öt éven át tartott. Végül ellenlábasai megtámadták Osgiliathot, 
azt a helyet, ahol tartózkodott, ám ő megszökött és Rhovanionba 
menekült. Tíz évvel később, 1447-ben visszatért Gondorba, méghoz
zá egy seregnyi északi katonával. Az Erűi gázlójánál lezajlott csatában 
végzett kegyetlen utódjával, a trónbitorló Castamirral, és visszanyer
te korábbi pozícióját. Annak ellenére, hogy két faj vére csörgedezett 
az ereiben, nem öregedett gyorsabban, mint a többi dúnadán. Jó ural
kodónak bizonyult. (GyU III.) 

ELDACAR (Eldacar) Q. Jelentése: nemes tünde. Dúnadán, Arnor negye
dik királya (Hk. 149-339 között). (GyU III.) 

ELDAFÖLD Lásd: Eldamar. 
ELDÁK KIKÖTŐJE (Haven of the Eldar) Lásd: Avallóné. 
ELDÁK MESÉI (Tales of the Eldar) Az eldák történelme. Középföldén a 

Hk. végén, a Gyűrű-őrzők utolsó útjával ért véget az eseménysor. (Sz.) 
ELDALIE (Eldalié) Q. Jelentése: az eldák népe. Lásd: Eldák. (Sz.) 
ELDAMAR (Eldamar) Q. Jelentése: tündehon. Az eldák földje nyugaton. 

Ebbe tartozik Calacirian, a Pelóritól keletre eső partvidék, valamint Tol 
Eresséa. Főbb városai: Tirion (Calacirianban), Alqualondé (a partvi
déken) és Avallóné (Tol Eresséában). A Hk.-ban Tündérország vagy 
Tündérföld a neve. Elendé néven is ismerik. (GyU L; GyU III.; H.) 

ELDAMARI-ÖBÖL (Bay of Eldamar) A Beleager öble Eldamar partjainál. 
Itt állt Tol Eressea. (Sz.) 

ELDARION (Eldarion) Q. Jelentése: az eldáktól. Dúnadán, az Újraegye
sült Királyság második királya (Nk. 120- ?) Született: Nk. 1. sz; Eles-
sar és Arwen fia. (GyU III.) 

ELEDHWEN (Eledhwen) Lásd: Morwen, a sötét hölgy. 
ELEMMÍRE (Elemmíré) Elda a vanyák közül, az Aldudénie szerzője. Élt: 

Ek. (Sz.) 
ELEMMÍRÉ (Elemmíré) Q. Jelentése: csillag-ékkő. A Varda által készített 

csillagok egyike. (Sz.) 
ELENDÉ (Elendé) Q. Jelentése: középtünde. Lásd: Eldamar. (Sz.) 
ELENDIL (1) (Elendil, Tar-) Ad. Jelentése: csillagszerető, tünde-barát. Dú

nadán, Númenor negyedik királya. Az első númenóri hajók az ő ural
kodása idején, Mk. 600 körül tértek vissza Középföldére. (GyU III.) 

ELENDIL (Elendil) Númenóri dúnadán, Amandil fia, a Hűségesek veze
tője, Númenor bukása után a legnemesebb dúnadán. Kiváló hajós 
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volt. Mielőtt Ar-Pharazőn flottája Amanba vitorlázott, Elendil fiai
val Isildurral és Anárionnal, valamint néhány Hűségessel elhagyta 
Númenor partjait. Négy hajóját a Világ Változásakor kerekedő vihar 
Középföldére sodorta, Lindonnál szállt partra. Megalapította Arnort, 
ő lett Arnor és Gondor első Nagykirálya. Az Utolsó Szövetség ve
zérei közé tartozott, legjobb barátja Gil-galad volt. Egy időben hal
tak meg, Szauron az Orodruin lejtőin végzett velük. Kardja a híres 
Narsil volt. Szálas Elendilnek is nevezték. (GyU L; GyU II.; GyU III.) 

ELENDIL CSILLAGA (Star of Elendil) Egy gyémánt, az Északi Királyság egyik 
öröksége. Eárendilt jelképezte, aki utat mutatott a Númenor felé 
hajózó edánoknak. Az Északi Királyság királyai a homlokukon viselték 
- egészen addig, míg Nk. 16-ban Elessar Csavardi Samunak adta. Egyéb 
nevei: Dúnadánok csillaga; Észak Csillaga; Elendilmir. (GyU III.) 

ELENDIL HÁZA (House of Elendil) Az Elendil által Középföldén alapí
tott dúnadán királyi család, északon Isildur utódai, délen Gondor ki
rályai képviselik. Elessar király uralkodásának idején a Ház visszatért 
Gondorba. (GyU I.) 

ELENDIL KARDJA (Sword of Elendil) Lásd: Narsil. 
ELENDIL KÖVE (Stone of Elendil) A Torony-dombok palantírja. 
ELENDILI (Elendili) Q. Jelentése: tünde-barátok. A Hűségesek. (Sz.) 
ELENDILMIR (Elendilmir) Q. Jelentése: Elendil-ékszer. Lásd: Elendil csil

laga. (GyU III.) 
ELENDUR (Elendur) Dúnadán, Arnor kilencedik királya (Hk. 652-777 

között). (Sz.) 
ELENDUR (Elendur) Q. Dúnadán, Isildur legidősebb fia. Meghalt: Hk. 2-

ben, a nősziromföldi csatában. (Sz.) 
ELENNA (Elenna) Q. Jelentése: csillag. Númenor, vagy a sziget, amelyen 

a királyságot alapították. (GyU III.) 
ELENTÁRI (Elentári) Lásd: Varda. 
ELEIWE (Elenwé) Vanya elda, Turgon felesége, Idril anyja. A Száműzöt

tek egyike, élt: EL; a Helcaraxén való átkelés közben halt meg. (Sz.) 
ELENYA (Elenya) Q. Jelentése: csillag nap. Az enquié első napja vala

mennyi tünde és dúnadán kalendáriumban. Sinda neve orgilion, 
hobbitul sterrendeinek, majd sterdaynek mondták. (GyU III.) 

ELERRÍNA (Elerrína) Q. Jelentése: csillaggal koronázott. Taniquetil. (Sz.) 
ELESSAR (Elessar) Q. Jelentése: tünde-kő. Aragorn ezen a néven foglal

ta el az Újraegyesült Királyság trónját. Galadnel megjósolta ezt az 
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eseményt. A név eredete: Aragorn a GyH során Arwen ajándékát, egy 
nagy smaragdkitűzőt viselt. (GyU I.; GyU III.) 

ELESSZÁR (Elessar) A GyU magyar nyelvű kiadásában Elessar (Aragorn) 
neve. Mivel a szó quenya eredetű, nem célszerű magyarosítani a he
lyesírását. 

ELF Lásd: Tündék. 
ELFELEDETTEK BARLANGJA (Caves of the Forgottén) A barlang, amely

be Ar-Pharazőn és katonái kerültek, miután kikötöttek Aman part
jainál. (Sz.) 

ELFHELM (Elfhelm) Rohani ember, annak az éorednek a vezére, amely-
lyel Éowyn és Trufa a pelennori csatamezőre ment. Később ő vezet
te az Anórient védő rohírokat. (GyU III.) 

ELFHILD (Elfhild) Rohani nő, Théoden király felesége. Szülés közben 
halt meg, Hk. 2978-ban. Egyetlen gyermeke, Théored, életben ma
radt. (GyU III.) 

ELFWINE (Elfwine) Ember, Rohan tizenkilencedik királya (Nk. 63-tól). 
Szép Elfwine néven is ismerték. (GyU III.) 

ELHAGYOTT FOGADÓ (Forsaken Inn, The) Fogadó Brítől keletre, egy
napi járóföldre. A Nagy Keleti Országút legkeletibb fogadója. (GyU I.) 

ELLADAN (Elladan) S. Jelentése: tünde-férfi. Elda, Elrond és Celebrían 
fia, Elrohir ikertestvére. Fivérével Hk. 2509-ben kimentette Celeb-
ríant egy orkerődből. Ezt követően mindketten csatlakoztak a Kó
szákhoz, és irtották az orkokat, hogy bosszút álljanak anyjuk meg-
kínzásáért. A GyH során Halbaraddal délre vonultak, csatlakoztak 
Aragornhoz. Részt vettek Nyugat Urainak Tanácsában. A Nk.-ban 
Imladnsban maradtak, és mivel nem csatlakoztak a tengerentúlra in
duló Elrondhoz, halandóvá váltak. (GyU L; GyU III.) 

ELLENSÉG (Enemy) Lásd: Szauron. 
ELLENSÉG (Enemy) Lásd: Morgoth. 
ELLENSÉGEK (Enemies) Angband orkjai így nevezték a Valákat. (Sz.) 
ELOSTIRION (Elostinon) A Fehér Tornyok közül a legmagasabb, a legdé

libb. Itt tartották a palantírt, amely Halhatatlanföldre nézett. (GyU I.) 
ÉLŐ HALOTTAK FÖLDJE (Land of the Dead That Live) Lásd: Dorn Firn-i-

Guinar. 
ELROHIR (Elrohir) S. Jelentése: tünde lovasmester. Elda, Elrond és Ce

lebrían fia, Elladan ikertestvére. Élt: Hk. 139-Nk. ? (GyU I.; GyU III.) 
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ELROND (Elrond) S. Jelentése: csillag-kupola. Peredhil, Earendil és Elwing 
fia, Elros testvére. Arvernienben született, Feanor fiainak fogságába 
esett. Barátságot kötött Magiorral, és valószínűleg részt vett a Nagy 
Csatában. Az Ek. végén a valák megengedték neki, hogy válasszon, 
melyik fajhoz akar tartozni. Úgy döntött, a tündék közt marad. Lindon-
ban élt Gil-galaddal, egészen Mk. 1695-ig, amikor Eregionba vonult, 
hogy segítsen a Szauron ellen küzdőknek. Amikor Eregiont 1697-ben 
lerohanták, az életben maradt noldákkal elmenekült, és megalapította 
Imladnst (Völgyzugolyt), amely Gil-galad bukása után Középfölde 
legfontosabb tünde-menedéke lett. Az Utolsó Szövetség háborúja 
idején Gil-galad bajtársa volt. 
Hk. 100-ban feleségül vette Celebríant, Galadriel és Celeborn leányát. 
Gyermekeik: Elladan, Elrohir és Arwen. A Hk.-ban tanácsokkal, csa
patokkal és tettekkel is segítette az északi dúnadánokat, különösen 
távoli rokonait, Isildur leszármazottait. A Hk. végén a Gyűrű-őrzők 
utolsó csapatával együtt átkelt a Tengeren. O viselte a Három Gyűrű 
közül a legnagyobb hatalommal bírót, Vilyát, amit Gil-galadtól kapott. 
(GyU I.; GyU III.) 

ELROND HÁZA (House of Elrond) Lásd: Utolsó Otthonos Ház. 
ELROND TANÁCSA (Council of Elrond) A Völgyzugolyban, Hk. 3019. 

november 25-én tartott tanácskozás, amelynek témája az Egy Gyűrű 
sorsa volt, valamint az, hogy a Szabad Népek mit tehetnének Szau
ron ellen. Elrondon kívül a következők vettek részt rajta: Gandalf, 
Glorfindel, Erestor, Elrond néhány tanácsadója, Frodó, Bilbó, Samu 
(akit nem hívtak meg), Glóin és Gimli az erebori törpök képvisele
tében, Galdor, aki Círdant képviselte, Legolas, akit Thranduil küldött, 
és Boromir, aki azért ment Völgyzugolyba, hogy választ kapjon az 
álomra, amit Faramirral látott. 
A Tanács megállapította, hogy Szauron háborúra készül, és megpró
bálja megszerezni az Egy Gyűrűt. Határozat született: az Egy Gyű
rűt el kell pusztítani a Sammath Naurban. Frodó vállalta magára a fel
adatot. (GyU I.) 

ELROS (Elros) S. Jelentése: csillagtajték. Peredhil, Earendil és Elwing fia, 
Elrond testvére. 58 évvel az Ek. vége előtt született. Fivéréhez ha
sonlóan ő is Arvernienben látta meg a napvilágot, ő is Feanor fiainak 
fogságába esett, ő is összebarátkozott Magiorral. Az Ek. végén az em
bereket választotta, halandóvá vált, de 500 évig élhetett. O vezette az 
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edánok maradékát Númenorba, ő lett a dúnadánok első királya (Mk. 
32-442). Utódai Númenor, Arnor és Gondor urai lettek. Királyként 
a Tar-Minyatur nevet viselte. Armenelosban királyi tornyot és cita
dellát épített. (GyU III.; Sz.) 

ELROS HÁZA (House of Elros) Elros nemzetsége. A númenori dúnadán 
királyok sora, amely Elros Tar-Minyaturral kezdődött Mk. 32-ben, és 
Ar-Pharazőnnal ért véget 3441-ben. ( G y U III.) 

ELSŐ CSATA A VAS-FOLYÓ GÁZLÓJÁNÁL (First Battle of the Fords of Isen) 
Lásd: Csaták a Vas-folyó gázlójánál. 

ELSŐ HÁBORÚ (First War) A valák és Melkor első konfliktusa Eán, mely
nek során Melkor szabotálta Arda befejezését, majd a tulkák érkezé
sekor elmenekült. Arda végül létrejött, bár nem egészen olyan lett, 
mint amilyennek tervezték. (Sz.) 

ELSŐ K O R (First Age) Középfölde történelmének első olyan kora, amely
ről írásos emlékek maradtak. Akkor kezdődött, amikor Arda terem
tése befejeződött, és felébredtek a tündék. Első szakaszáról - az Erők 
Nagy Csatájától és a Nagy Utazástól eltekintve - nem sokat tudunk, 
mert a tündék még Nyugaton éltek, a többi faj pedig nem készített 
feljegyzéseket. A Hold és a N a p felkeltéig nem sok írás készült Kö
zépföldén. Ez volt az eldák és Morgoth kora. Beleriand háborúival és 
a Nagy Csatával ért véget, amelyben Morgothot kiűzték Eából. 
Óidőknek is nevezik. (GyU III.) 

E L S Ő N A P (First Day) A Két Fa első virágzásának időszaka. (Sz.) 
E L S Ő NEMZETSÉG (First Line) Rohan első kilenc királya. Eorl volt az 

első, őt utódai követték. Az utolsó ilyen király Helm volt, akinek he
lyére az unokaöccse került, mivel fiai elestek a Wulf ellen viselt hábo
rúban. (GyU III.) 

ELSŐDLEGES BETŰK (Primary Letters) Az első huszonnégy tengwa. So
rozatokra (témákra) és csoportokra (tyellerekre) osztják őket. Bizo
nyos fonetikai princípium alapján mindegyik kapott egy értéket. 
(GyU III.) 

ELSŐSZÜLÖTT (First-Born) Lásd: Tündék. 
E L U (Elu) Elwé nevének sinda formája. (Sz.) 
ELUCHÍL (Eluchíl) S. Jelentése: Elu örököse. Lásd: Dior . (Sz.) 
ELURÉD (Eluréd) S. Jelentése: Elu örököse. Elda tünde, Dior és Nimloth 

fia. Amikor Féanor fiai megtámadták Mengrothot, Elurédet és fivé-
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rét, Elurínt az Ek.-ban Celegorn szolgái magukra hagyták az erdő
ben. A két gyermekről azóta semmit sem hallottak. (Sz.) 

ELURÍN (Elurín) S. Jelentése: Eluhoz hasonló. Elda tünde, Dior és Nim-
loth fia, Eluréd testvére. (Sz.) 

ELÜLSŐ KAPU Lásd: Főkapu. 
ELÜLSŐ TORNÁC (Front Porch) A Köd-hegység orkjai nevezték így az 

alagútjaik főbejáratát képező barlangot. A Magas-hágóra nyílt, és va
lamikor Hk. 2941 előtt építették ki. (H.) 

ELVARÁZSOLT FOLYÓ (Enchanted River) Folyó a Bakacsin-erdőben. 
A Bakacsin-erdő hegyeiben ered és észak felé tart, az Erdei-folyóba 
ömlik. Aki iszik a vizéből vagy megfürdik benne, mély álomba zu
han, és tündeünnepségekről álmodik. (H.) 

ELVARÁZSOLT SZIGETEK (Enchanted Isles) Szigetek az Árnyék-tenger
ben. A valák teremtették a Két Fa megmérgezése és a noldák lázadása 
után, azzal a céllal, hogy Valinort őrizzék. Aki a partjaikra lépett, az 
a Világ Változásának befejeztéig álomba merült. (Sz.) 

ELVESZETT SZIGET (Lost Isle) Lásd: Tol Eresséa. 
ELVET-SZIGET (Elvet-Isle) Sziget a Fűztekeres alsó részén, a hobbit le

gendák szerint itt él a Vén Hattyú. (TB.) 
ELWE (Elwé) Tünde, teler, az egyik legnagyobb tünde-úr. Cuiviénenben 

ébredt fel, azon nagykövetek egyike volt, akiket Oromé Valinorba kül
dött, hogy lássák szépségét. Visszatért népéhez, és meggyőzte őket, 
vállalják a Nagy Utazást. Fivérével, Olwével együtt ő vezette a telere-
ket. Ám miután a telerek Ossiriandba érkeztek, Elwé találkozott Me-
liannal, a maiával. Szerelmes lett belé, évekre transzba esett. A telerek 
eközben követték Olwét a tengeren túlra. 
Amikor Elwe magához tért, feleségül vette Meliant, maga köré gyűj
tötte a megmaradt telereket, és megalapította Donathot. Királyként, 
a sindák uraként Elu Thingolnak nevezték. Arda Békéjének hosszú 
évei alatt saját bölcsességére, és Melian jóslataira támaszkodva kor
mányzott. Felbérelte Belegost törpjeit, hogy segítsenek neki felépí
teni Menegrothot, és töltsék fel fegyvertárait. Ezen boldog évek alatt 
született meg Lúthien, Ilúvatar Gyermekei között a legszebb. 
Morgoth visszatértekor, a Száműzöttek üldöztetésének kezdetekor 
Thingol, Melian Övével lezárta Doriathot. Miután hírt kapott a Test-
vérmészárlásről, minden kapcsolatot megszakított Féanor Házával, 
és birodalmában megtiltotta a quenya nyelv használatát. Később nem 
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eresztette be Doriathba az edánokat. Több száz éven keresztül kormá
nyozta országát. Végül, hogy távol tartsa imádott Lúthienjét Berentől, 
a szilmarilokat kérte leánya számára nászajándékként, és így magára 
vonta a Noldák Balvégzetét. Ezt követően egyre inkább belebonyoló
dott Beleriand háborúiba. Megbékélt Berennel, aki később, a farkas
hajsza során, megmentette az életét. Elutasította Féanor fiait, akik a 
szilmarilt követelték, támogatta az otthontalan edánokat, nevezete
sen Túrint, Morwent és Nienort, s ezzel kivívta Morgoth gyűlöletét. 
Nargothrond eleste után Húrin nekiajándékozta a Nauglamírt, ám 
amikor úgy döntött , hogy a szilmarilt a Nyakláncba téteti, a nogrodi 
törpök megölték, mert maguknak akarták Féanor kincsét. 
Thingol volt az egyetlen sinda, aki látta a Két Fát, ezért a calequen-
dek közé sorolták. O volt Ilúvatar Gyermekei között a legmagasabb. 
A haja ezüstszínű volt. Általában óvatosan és körültekintően járt el, 
de amikor igazságtalansággal találkozott hamar erőt vett rajta a düh. 
Egyéb nevei: Elwé Sincollo vagy Singollo (Q.); Elu Thingol (S.); El
rejtett Király. ( G y U I.; G y U III.) 

ELWING (Elwing) S. Jelentése: csillagharmat. Doriath hercegnője. Fiatal 
korában sikerült megszöknie Menegrothból, amit nem sokkal ké
sőbb felprédáltak a noldák. Szüleit megölték. Arvernienben nőtt fel. 
Feleségül ment Eárendilhez, két fiút szült neki: Elrondot és Elrost. 
Amikor Féanor fiai elfoglalták Arvernient, a szilmarillal együtt a 
Tengerbe vetette magát. U l m o megmentette, és madárrá változtatta, 
hogy Eárendilhez juthasson. Együtt hajóztak át Amanba. Amikor 
Eárendil a valák elé állt, Elwing beszélt a dédapja nemzetségéhez tar
tozó telerekkel, akiket rávett, hogy vezessék Valinor Seregének hajóit. 
O volt az első, aki fél-tündeként dönthetett, melyik fajhoz kíván tar
tozni. Az Elsőszülötteket választotta. Amikor Eárendil és a szilmarii 
felkerült az égre, Aman északi partjára, egy toronyba költözött, 
ahonnan mindig férjéhez repült, valahányszor az Arda közelébe ke
rült. Állítólag szót értett a madarakkal. ( G y U I.; Sz.) A Sz. magyar 
változatában a név „Elwing", a GyU-ban pedig „Elving"; mi marad
tunk az eredetinél. 

EMBEREK (Men) Ilúvatar Ifjabb Gyermekei, Középfölde „beszélő" faja
inak egyike. A N a p első felkeltekor, Hildórienben ébredtek fel. Tör
ténelmük legelején összebarátkoztak a sötét tündékkel, de Melkor is 
megkörnyékezte őket, rájuk vetette Árnyékát. Az emberek sokasod-
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tak és gyarapodtak, több fajra osztódtak. Ez Ek.-ban e fajok közül 
kettő tűnt ki: az edánok és a keletlakók. Az edánok kivételével a leg
több ember Sötétségben élt, rettegték vagy imádták Melkort, semmit 
sem tudtak Ilúvatarról vagy a valákról. 
A későbbi korokban bizonyos embercsoportok - a dúnadánok, a ro-
hírok, a suhatagiak, az Anduin-völgy lakói - az Árnyék fölé emel
kedtek, de Rhűn és Harad hordái, valamint a nyugati földek emberei 
még ekkor sem szabadultak a tudatlanság és a barbárság béklyójától. 
Arda történelme ennek ellenére azonos az emberek felemelkedésének 
történetével, mert a Nk.-ra ők lettek Középfölde domináns faja. 
Az emberek több tekintetben alsóbbrendűbbek voltak a tündéknél. 
Megöregedtek, a betegségek is árthattak nekik, kevésbé voltak ellen
állóak, elméjük nem fogta fel a valák üzeneteit, nem látták a jövőt, 
ügyetlenebbek voltak a kézműves mesterségekben. Ezzel szemben 
páratlan ambícióval rendelkeztek, és ígéretet kaptak arra, hogy a Vég 
eljövetele után Ilúvatar közelében lakhatnak. Fizikailag és kulturális 
szempontból oly sokfélék voltak, hogy lehetetlen lenne összegezni 
jellemzőiket. 

Gondor dúnadánjai három csoportra osztották az emberi fajt. Az 
egyik csoport a nyugatiaké, vagy dúnadánoké volt, a másik a Homály 
lényeié (ide tartoztak például a rohírok), a harmadik pedig a Sötétség 
olyan szolgáié volt, mint például a vademberek és más, alacsonyabb 
szintű, az eldákhoz semmilyen módon nem kapcsolható lények. Az 
emberi faj egyéb elnevezései: Atánok (Q.); Edánok (S.); Másodszü
löttek; Követők; Hildor; Apanónarok; Engwarok; Fírimarok; Ven
dégek; Idegenek; N a p Gyermekei; Nagy Nép; Halandók. ( G y U L; 
GyU II.; G y U III.) 

EMBEREK ATYÁI (Fathers of Men) Lásd: Edánok 
EMBEREK HÁROM HÁZA (Three Houses of Men) Az edánok. ( G y U II.) 
EMBEREK JUTALMA (Gift of Men) Az emberek különleges sorsa, amit 

akkor szabtak meg nekik, amikor Ilúvatar megteremtette őket. A tün
dékkel ellentétben megöregszenek és meghalnak, és ezzel átlépnek 
egy szabadabb létbe, ahol megmaradnak régi vágyaik, indíttatásaik. 
Ardán haláluk után Mandos csarnokaiba jutnak, majd a Világ Körein 
túlra, ahol ismeretlen sors vár rájuk. A Mk.-ban és a Hk.-ban ez, 
vagyis a halandóság, átok volt az emberek, különösképpen a núme-
noriak számára, akik csakis és kizárólag azzal az élettel foglalkoztak, 
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amiben Ardán részük lehetett. Ez az oka annak, hogy a Jutalmat sok
szor Átoknak, Végzetnek nevezték. (GyU III.) 

EMBEREK KIRÁLYA (King of Men) A leghatalmasabb dúnadán tradicio
nális címe. Amikor Szauron magának követelte, númenori Ar-Phara-
zőn Középföldére hajózott, legyőzte a címbitorlót, és visszaszerezte 
magának a megtisztelő nevet. (Sz.) 

EMBEREK URALMA (Dominion of Men) A Nk., amelynek során a tün
dék és a törpök jelentősége lecsökkent, és az emberek kerültek előtér
be Ardán. Akkor kezdődött, amikor a Gyűrű-őrzők átkeltek a ten
geren. Már a Hk. eseményei is ezt készítették elő. (GyU III.) 

EMBEREK VÉGZETE (Doom of Men) Ua. mint az Emberek Jutalma. (Sz.) 
EMBERI NYELV (Mannish) Az emberek által beszélt nyelvek közös elne

vezése. Az Ek.-ban négy változata létezett. Az adűni az Edánok Har
madik Házának nyelvéből alakult ki, erős elda hatásokkal; hasonlí
tott az Első Ház nyelvére. A haladok és a keletlakók e nyelv távoli 
rokonát használták. Mivel az emberek egy helyen, egy időben ébred
tek fel, valamennyi nyelvük közös forrásból eredt. (GyU III.) 

EMBERKIRÁLYOK (Kings of Men) A dúnadánok, különösképpen Núme-
nor és Gondor királyai. (GyU I.; GyU III.) 

EMBERKIRÁLYOK (Kings of Men) Lásd: Dúnadánok 
EMBERNÉP (Mankind) Az emberek. (Sz.) 
EMBLÉMÁK (Emblems) Zászlón, pajzson szereplő jel, címer. A GyU-ban •• 

a következők címereiről esik szó: 
- Anárion: lenyugvó nap (GyU I.) 
- Dol Amroth: fehér hattyúhajó, kék mezőben; vagy fehér hattyú, 

esetleg fehér hajó. (GyU III.) 
- Északi Dúnadánok: sokágú ezüstcsillag. (GyU III.) 
- Dunn és örökösei: üllő és pöröly, rajtuk korona, hét darab nyolc

ágú csillaggal. (GyU I.) 
- Eldák: Galathilion és félhold. (GyU I.) 
- Elendil és utódai Gondorban: a Fehér Fa, rajta ezüst korona, amit 

a Hét Csillag vesz körül (GyU III.) 
- Elendil és utódai északon: a Hét Csillag. (GyU III.) 
- Eregion: magyal. (GyU I.) 
- Gondor: A Fehér Fa és Hét Csillag, fekete mezőben (GyU I.) 
- Féanor Háza: nyolcágú ezüst csillag (GyU I.) 
- Fingolfin Háza: kék és ezüst. (Sz.) 
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- Isildur: felkelő hold. (GyU I.) 
- Minas Morgul: a hold (Minas Ithil), előtte egy halálfej. (GyU III.) 
- Morgoth: fekete, heraldika nélkül. (Sz.) 
- Északi Királyság: Elendil csillaga. 
- Rohan: zöld mezőben fehér ló. (GyU III.) 
- Szarumán: fehér kéz fekete mezőben, időnként egy s-rúnával. 

(GyU II.) 
- Szauron: a vörös (pillátlan) szem. (GyU II.; GyU III.) 
- Gondor helytartói: fehér, heraldika nélkül. (GyU III.) 
- Vanyák: fehér lobogók. (Sz.) 

EMELDIR (Emeldir) S. Adán az Első házból, Béren leánya, Barahir fele
sége, Félkezű Béren anyja. Amikor a Dagor Bragollachot követően 
Dorthoniont megszállta a gonosz, Emeldir Brethilbe vezette az Első 
Ház asszonyait és gyermekeit, pedig szíve szerint inkább maradt vol
na, hogy harcoljon. Férfiszívű Emeldirként is ismerték. (Sz.) 

EMYN ANNUN A GyU magyar kiadásában ezen a néven szerepel Emyn 
Arnen. 

EMYN ARNEN (Emyn Arnen) S. Jelentése: királyi vizek dombjai. Dombok 
Dél-Ithiliában, az Anduin mellett, a Minas Tirithnél. A GyH után itt 
éltek Ithilia hercegei. (GyU III.) 

EMYN BERAID (Emyn Beraid) S. Jelentése: tornyok dombjai. A Torony
dombok. (GyU III.) 

EMYN MUIL DOMBOK (Emyn Muil) S. Jelentése: dombok. Kietlen domb
vidék az Anduin két partján, Rauros fölött. (GyU I.; GyU II.) 

ÉN (Mee) Ifjú tünde hercegnő A tündér című játékos hobbit versben. 
A létező személyekkel való hasonlóság csupán a véletlen műve! (TB.) 

ENDERI (Enderi) Q. Jelentése: középnapok. A napok, amelyeket az év 
közepén adnak hozzá a kalendáriumhoz, hogy az év megfelelő hosz-
szúságú legyen, ám a hónapok egyformák maradjanak. Imladns ka
lendáriumában yávié és quellé között három enderi volt, és hat szö
kőév. A királyok és a helytartók kalendáriumában a szökőévekben 
két enderi helyettesítette loéndé-t, az új időszámítás szerint yavan-
nié és narquelié között három enderi volt, a másodikat loéndé-nek 
nevezték. A megyei időszámításban az enderi megfelelője a Lite. 
(GyU III.) 

ENDOR (Endor) Q. Jelentése: középső föld. Középfölde. (Sz.) 
ENDÓRE (Endóre) Q. Jelentése: középső föld. Középfölde. (GyU III.) 
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ENEDWAITH (Enedwaith) S. Jelentése: közép-nép. Földterület a Gwath-
lótól délre. Lehet, hogy Dúnfölde is ehhez tartozott. Egykor Gondor 
része volt. H k . 2912-ben óriási áradás pusztította, lakói meghaltak 
vagy elmenekültek. ( G y U L; G y U III.) 

ENGWAR (Engwar) Q. Jelentése: betegesek. Az emberek. (Sz.) 
ENNOR (Ennor) S. Jelentése: középső föld. Középfölde. (GyU III.) 
ENQUIE (Enquié) Q. Jelentése: hét. Az eldáknál hatnapos rituális hét, a 

númenoriaknál és a dúnadánoknál, valamint a nyugori nyelven be
szélőknél a hétnapos hét neve. Az elda enquié quenya nevei: elenya, 
anarya, isilya, aldúya, menelya, valanya és tárion. A dúnadánok nagy
jából ugyanezeket a neveket használták, kivéve, hogy náluk a valanya 
a hetedik nap volt, a hatodik pedig az eárnya. Ezt a rendszert az embe
rek és a hobbitok egész Középföldén használták. A hobbitoknál - és 
talán másoknál is - highdei (valanya) volt a fő nap. (GyU III.) 

ENT-ERDŐ (Entwood) A Fangorn-erdő neve Rohanban. (GyU II.) 
ENT-GÁZLÓ; ENTSÉD GÁZLÓJA (Entwade) Az Entséd gázlója Edorastól 

északkeletre. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 
ENT NYELV (Entish) Az entek nyelve. Lassú, komor és ünnepélyes, sza

vai hosszúak, zengzetesek. Annyira különbözik más fajok nyelvétől, 
hogy az enteken kívül senki sem képes megtanulni. ( G y U II.) 

ENT-TANÁCS Lásd: Entek Gyűlése. 
ENT-víZ (Ent-Draughts) Az az ital, amit Trufa és Pippin kapott Fangorn-^ 

tói az ent-házban. Leginkább vízre hasonlított, de nagyon tápláló és 
frissítő volt. Az entek kizárólag ezzel táplálkoznak. A szövegből ki
derül, hogy két fajtája is van. A hobbitok szokatlanul nagyok lettek 
tőle. ( G y U II.) 

ENTEK (Ents) Fának látszó lények, amelyekbe a Yavanna gondolata ál
tal megidézett lelkek költöztek, hogy az Emberek Uralma idején az 
olvák őrzői legyenek. Az entek természete attól függ, milyen fákat 
védenek, és milyen szellemek lakoznak bennük. Ugyanakkor ébred
tek fel, amikor a tündék. Az eldák felkeltették bennük a beszéd irán
ti vágyat, megtanították nekik a quenya és a sinda nyelveket. Az Ek.-
ban Beleriandban és a keleti földeken éltek. A történelemben csupán 
egyszer játszottak fontos szerepet: amikor segítettek a Menegrothot 
felprédáló nogrodi törpök megsemmisítésében. 
Valamikor az Ek.-ban vagy a Mk.-ban különváltak a hím- és nőnemű 
entek; a nőneműek átkeltek az Anduinon, és kedvenc növényeiket 
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gondozták (kis fákat, füvet, gyümölcsfákat, virágokat, zöldségeket) azon 
a vidéken, amit később Barnaföldeknek neveztek. A hímnemű entek 
a nagyobb fákkal, különösen az Öreg-erdő és a Fangorn közötti te
rületen élő óriásokkal foglalkoztak. Az emberek tisztelték és szeret
ték a nőnemű enteket, az ent-asszonyokat, akik megtanították őket 
a földművelésre. A kerteket azonban a Mk. vége előtt elpusztították, 
ezért az entek eltűntek. A Hk.-ban a Fangorn-erdőben maradtak. 
Megöregedtek, és nem is reménykedhettek abban, hogy gyermekeik 
lesznek. Néhányuk „megfásult", és nem mozgott, nem beszélt töb
bé, ám egyesek - mint például Fangorn - aktívak maradtak. H k . 2950 
körül Szauron támadást indított az entek ellen, kivágatta (a filmben 
kidöntette) a fáikat. 3019-ben, Trufa és Pippin felbukkanásakor Fan
gorn rádöbbent, tennie kell valamit. Mozgósította a még aktív enteket, 
akikkel megtámadta és lerombolta Vasudvardot. A Nk.-ban a Fan
gorn-erdőben éltek. 
Az átlagos ent tizennégy láb magas volt, külsőre olyan, mintha egy 
ember és egy fa kereszteződéséből jött volna létre. Leírásuk a G y U II.-
ben található. Fangorn szakálla kivételes volt. Különböző fákra ha
sonlítottak, általában azokkal a fajtákkal foglalkoztak, amelyekre 
külsejük emlékeztetett. A személyiségük is ennek megfelelő volt. 
Természetes módon nem pusztultak el. Bőrük (kérgük) meghökken
tően vastag volt, de gyúlékony. Lassan gondolkodtak és cselekedtek, 
de ha muszáj volt, gyorsan is tudtak mozogni. Könnyen és gyorsan 
tudtak sziklákat hasítani, földet mozgatni. Saját nyelvüket beszélték, 
de ismerték a quenyát és a sindát is - ezek szavait erős akcentussal ej
tették ki. Az „ent" elnevezés a rohíroktól származik, jelentése: óriás. 
Egyéb neveik: Onodrim; Enyd; Fák Pásztorai; Erdő Árnyéka. (GyU L; 
G y U II.) 

ENTEK GYŰLÉSE; ENT-TANÁCS (Entmoot) Az entek formális tanácsa, a ha
gyomány szerint a Fangorn-erdőben, a Mélyszurdokban. A Hk. 3019-
ben tartott tanácskozás - amelynek során elhatározták Vasudvard 
megtámadását - szokatlanul rövid, alig háromnapos volt. (GyU II.) 

ENTEK HOSSZÚ NÉVSORA - LISTÁJA (Long List of the Ents) Ent-dal, amely
ben minden létező élőlényt felsorolnak. Mivel az entek nem lettek 
volna képesek ennyire tömören fogalmazni, a dal vélhetőleg a tün
déktől származik. (GyU II.) 

ENTMOT Lásd: Entek Gyűlése. 
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ENTSÉD (Entwash) Folyó, a Fangorn-erdőben ered, áthalad Rohanón, 
és az Anduinba ömlik. Deltája táján alakult ki a Vízkaréj. (GyU L; 
GyU III.) 

ENTSÉD TORKOLATA (Mouths of Entwash) Mocsaras terület Gondorban, 
a Rohannál közös határon, ahol az Entséd találkozik az Anduinnal. 
(GyU III.) 

ENTSÉD-vÖLGY (Entwash Vale) Az Entséd alsóbb szakaszának medre. 
Zöld, növényekkel sűrűn benőtt vidék. (GyU II.) 

ENYD (Enyd) S. Az Entek. (GyU III.) 
ÉOMER (Éomer) Ember, Rohan tizennyolcadik királya (Hk. 3019 - Nk. 63 

között). Élt: Hk. 2991- Nk. 3 között. Théodwyn és Éomund fia, Thé-
oden király unokaöccse. A GyH előtt a Lovasvég harmadik seregve
zére, a keleti csapatok irányítója. Bátor harcos volt, Gandalfot ked
velte, Grímát gyűlölte. Bár utóbbi mesterkedéseinek köszönhetően 
kiesett Théoden kegyeiből, többször bebizonyította lojalitását. A GyH 
idején bátran harcolt Kürtvárnál, a pelennon csatában és a Moran-
nonnál. Összebarátkozott Aragornnal. Théoden, mielőtt elesett a 
pelennori csatában, őt jelölte ki utódjául. A GyH után Rohan kirá
lya lett. Hosszú uralkodása alatt végig bölcs maradt, gyakran har
colt Elessar mellett idegen földeken. 3020-ban feleségül vette Lothí-
rielt, aki legalább egy gyermeket szült neki: Elfwinét. (GyU II.; 

^ GyU III.) . 
ÉOMUND (Éomund) Rohani ember, Théodwyn férje, Éomer és Éowyn 

apja. A Lovasvég fővezére volt. Az orkok ellen váratlanul indított, 
vad támadásairól lett híres. Az egyik portya során tőrbe csalták és 

^ megölték. Meghalt: Hk. 3002. (GyU II.; GyU III.) 
ÉORED (Éored) Rohan hűbérurainak saját seregei. A csapatok általában 

104 főből álltak. Valószínűleg lovasok voltak. (GyU II.; GyU III.) 
EoRL (Eorl) Ember, az Éothéodok ura (Hk. 2501-10 között), majd Ro

han első királya (Hk. 2510-45 között). 2510-ben segítséget nyújtott 
Cirionnak, Kószáival a Celebrant melletti mezőn megverte a balcho-
thokat. Jutalomképpen a Kószák megkapták Calenardhont. Eorl 
ekkor tette le esküjét. Később a keletlakókkal a Lankáson vívott csa
tában esett el. Nagy harcos volt, kiválóan értett a lovakhoz. Hátasa, 
Felaróf volt az első meara. Eorlt „Ifjú Eorl" néven emlegették, mert 
viszonylag korán apja, Léod helyére lépett, és élete végéig megma
radt sűrű, szőke haja. (GyU II.; GyU III.) 
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EORL ESKÜJE (Oath of Eorl) Az Eskü, amelyet Eorl mondott el Cirion, 
Gondor helytartója előtt Hk. 2510-ben. Eorl kijelentette, hogy utó
dai szükség esetén Gondor helytartóinak segítségére lesznek, cseré
be a „nagy ajándékért", Calenardhonért. Gondor a segítséget a Vö
rös Nyíl elküldésével kérhette. Rohan a Hk.-ban több alkalommal is 
eleget tett az ígéretnek, különösen Folcwine király és II. Túrin hely
tartó idején, és természetesen a GyH alatt. A GyH után Eomer meg
újította az Esküt Elessar király előtt. (GyU III.) 

EORL HÁZA (House of Eorl) A Lovasvégi királyok. (GyU II.) 
EORLINGOK, EoRFlAK (Eorlingas) A rohírok nevezték így fajukat, mert 

Eorl leszármazottainak vélték magukat. (GyU II.; GyU III.) 
ÉOTHAIN (Éothain) Rohani ember, Eomer éoredjének tagja a GyH ide-
^ jén. (GyU II.) 
ÉOTHÉOD (Éothéod) Roh. Jelentése: lovas nép. Földterület az An-

duin forrásvidékének közelében. Az Éothéodokról nevezték el, akik 
Hk. 1977-ben, Angmar bukása után itt telepedtek le. 2510-ben Eorl, 
Éothéod Ura sereget vezetett Gondorba, hogy részt vegyen a celeb-
ranti csatában. Ezt követően katonáival együtt Rohanban telepedett le. 
(GyU III.) 

ÉOTHÉODOK (Éothéod, The) Roh. Jelentése: lovas nép. Az Anduin-
völgyének lakói, az edánok Harmadik Házának rokonai. Eredetileg a 
Carrok és a Nőszirom-folyó között éltek, de Hk. 1977-ben, Angmar 
elestének hírére, az Anduin forrásvidékére költöztek. Kiűzték az ott 
élő orkokat, letelepedtek, földjüket Éothéodnak nevezték el. 2510-
ben Eorl vezetésével Gondorba vonultak, hogy segítsenek Cinonnak 
a balchothok elleni küzdelemben. A celebranti csata után Éothéod 
Lovasai jutalmul megkapták Calenardhont. Attól kezdve Eorfiaknak 
nevezték magukat. Mások rohíroknak hívták őket. (GyU III.) 

ÉOWYN (Éowyn) Rohani nő, Éomund és Théodwyn leánya, Eomer 
húga. A GyH idején beleszeretett Aragornba. Amikor a férfi neki
vágott a Holtak Ösvényének, annyira kétségbeesett, hogy férfinak 
álcázva magát, Dernhelm néven Gondorba lovagolt, Elfhelm éored-
jével. A pelennori csatában Trufa segítségével megölte a nazgülok 
urát és annak lovát. A küzdelem során a lidérc olyan komoly hatást 
gyakorolt rá, hogy a Fekete Lehelet áldozatává vált. Aragorn gyó
gyította meg. Lábadozás közben rájött, hogy valójában mit akar, le
mondott arról, hogy szabad, harcos nő legyen, és feleségül ment 
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Faramirhoz, így Ithilia úrnőjévé vált. Gyönyörű volt, magas és kar
csú, kecses, aranyhajú. Faramir Rohan Fehér Úrnőjének nevezte. 
(GyU II.; GyU III.) 

EöL (Eöl) S. Tünde a telerek közül, Elwé rokona. Az Ek. elején Regi
onban élt, de nem érezte jól magát Doriathban. Amikor létrejött Me-
lian Öve, ő kívül került rajta, Nan Elmothba ment. Thingol az Ang-
lachelért cserébe engedélyezte neki, hogy ott éljen. Nan Elmothban 
kovács lett, összebarátkozott a törpökkel. Ek. 300 táján találkozott 
Aredhellel, akit feleségül vett. Egyetlen gyermekük született: Maeg-
lin. Amikor Maeglin és Aredhel Gondolinba menekült, Eöl követte 
őket. Amikor Turgon választás elé állította (élet Gondolinban, vagy 
halál), akkor a halál mellett döntött. Egy mérgezett nyíllal Maeglint 
is megpróbálta megölni, de Aredhel felfogta fia elől a vesszőt. A nő 
halála után Eölt letaszították Caragdúrról. Utolsó szavaival Maeglint 
átkozta. Nemes tünde volt, magas, gyorsan tanult, de állandó ko
morsága miatt Sötét Tündének nevezték. (Sz.) 

EÖNWE (Eönwé) Q. Maia, Manwé zászlóhordozója és fegyvernöke, 
időnként hírvivője. A Nagy Csata után az eldák bírája, a dúnadánok 
tanítója. Valamennyi ardai közül ő értett legjobban a fegyverforgatás
hoz. (Sz.) 

EPHEL BRANDIR (Ephel Brandir) S. Jelentése: Brandír külső kerítése. 
A haladok karósánca és cölöptorlasza, amely az Ek. 6. századában 
épült Amon Obel tetején. (Sz.) 

EPHEL DÚATH (Ephel Dúath) S. Jelentése: külső kerítések; sötét ár
nyék. A Mordor nyugati és déli határvonalán álló hegyek. A lánc kö
rülbelül 800 mérföld hosszú. Északon az Ephel Dúath Vasgádorosnál 
és Cirith Gorgornál találkozik az Ered Lithuival. Nyugori neve: 
Árnyék-hegység. (GyU L; GyU II.; GyU III.) 

ERADAN (Eradan) S. Dúnadán, Gondor második uralkodó helytartója 
(Hk. 2080-2116 között). (GyU III.) 

ERCHAMION (Erchamion) S. Jelentése: félkezű. Lásd: Béren. (Sz.) 
ERDEI-FOLYÓ (Forest River) Folyó, mely az Ered Mithrinben ered, át

vág a Bakacsin-erdő északi részén, és a Hosszú-tóba ömlik. (H.) 
ERDEI KAPU (Forest Gate) A Bakacsin-erdőn áthaladó tünde-ösvény nyu

gati vége. Thorinnak és társainak Beorn mutatta meg Hk. 2941-ben. (H.) 
ERDEI-TÜNDÉK (Wood-elves) A nem-elda tündék. Sokkal többen voltak, 

mint rokonaik. Nem voltak ugyan annyira nemesek és bölcsek, de 
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azért nem kellett szégyenkezniük. Erdőkben, hegyekben éltek. A Hk.-
ban főként Lórienben és Vadonföldén fordultak elő, de közülük so
kan elvándoroltak Középfölde keleti vadonjaiba is. A saját nyelvükön 
beszéltek, ami hasonlított az eldákéra. Valószínűleg azonosak az ava
rokkal, bár az titok, hogyan kerültek Cuiviénenből az Anduin völgyébe. 
Az is elképzelhető, hogy sok olyan nanda volt köztük, aki nem lépett 
Beleriand földjére. Keleti-tündéknek is nevezik őket. (GyU III.; H.) 

ERDEI VADEMBER (Wildman of the Woods) Túrin így mutatkozott 
be, amikor találkozott a brethili haladdal. Később a Tumbar nevet 
mondta. (Sz.) 

ERDŐ ÁRNYAI (Shadow of the Wood) A Fangorn entjei és huornjai, 
Szarumán nevezte így őket. (GyU I.) 

ERDŐ HÖLGYE Lásd: Galadriel. 
ERDŐ ÚRNŐJE (Lady of the Wood) Lásd: Galadriel. 
ERDŐK NÉPE (Folk of the Wood) Lásd: Tündék. 
ERDŐTÜNDÉK (Silvan Elves) Lásd: Erdei-tündék. 
EREB Lásd: Amon Ereb. 
EREBOR (Erebor) S. Jelentése: magányos hegy. Hegy a Bakacsin-erdő-

től keletre, a Vas-domboktól nyugatra. Először I. Thráin telepedett 
le itt, a Móriából elmenekülő törpökkel. Hk. 1999-ben alapította meg 
a Hegy Alatti Királyságot. A 2190-2590 közötti időszakban, amikor 
Durin népe az Ered Mithrinben élt, a királyság vesztett jelentőségé
ből, de 2590-ben a sárkányok arra kényszerítették Thrórt, hogy visz-
szatérjen Ereborba. 2770-ig virágzott a birodalom - egészen Szmog 
támadásáig. Szmog 2941-ig élt itt, addig, amíg megérkezett Thorin és 
csapata, meg persze Bárd, aki megölte. II. Dáin újra megalapította a 
Hegy Alatti Királyságot, a törp nép ismét nyugalomban élhetett. 
A GyH során Erebor ellen a keletlakók indítottak támadást. Szauron 
bukása után a törpök és a suhatagi emberek kiűzték a betolakodókat. 
A Nk.-ban Erebor független volt, de szövetséget kötött az Újraegye
sült Királysággal, élvezte annak védelmét. A hely másik neve: Magá
nyos Hegy. (GyU I.; GyU III.) 

EREBOR CSARNOKAI (Halls of Erebor) A Hegy Alatti Királyság csar
nokai. (GyU III.) 

EREBOR KAPUJA (Gate of Erebor) Lásd: Főkapu. 
EREBORI RENDSZER (Mode of Erebor) Az Angerthas Moria egyik vál

tozata, amely csak tíz-tizenkét dologban különbözik az eredetitől, és 

1 
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így az Angerthas Daeronhoz való visszakanyarodást jelképezte. Az 
erebori törpök fejlesztették ki, Mazarbul Könyvét e rendszer szerint 
írták. (GyU III.) 

ERECH (Erech) Domb Lamedonban, ennek a tetején áll Erech Köve. 
A hegyek királyai itt esküdtek hűséget Isildurnak. A Hk.-ban a 
dúnhargi holt emberek kísértettek a vidéken. (GyU I.; GyU III.) 

ERECH DOMBJA (Hill of Erech) Lásd: Erech. 
ERECH KÖVE (Stone of Erech) Fekete kő, amelyet Isildur vitt Közép

földére. Erech dombján állította fel, Gondor megalapításának idején. 
A Hegyek Királya itt, ennél a kőnél fogadta meg, hogy Isildur szö
vetségese lesz és marad. A GyH idején Aragorn a kőre hivatkozva 
kérte tőle, tartsa meg adott szavát. Fekete, kerek, körülbelül hat láb 
átmérőjű szikla volt. Fekete Kőnek is nevezték. (GyU III.) 

ERED ENGRIN (Ered Engrin) S. Jelentése: hegyek vasból. Hóval és jég
gel borított hegyek, amelyeket Melkor emelt Középfölde északi ré
szén. Karéjuk észak felé nyitott. Déli részükön található Angband és 
Thangorodrim. Nyugori nevük: Vas-hegyek. (Sz.) 

ERED GORGOROTH (Ered Gorgoroth) S. Jelentése: a borzalmak hegyei. 
Dorthonion déli határán áll, nevét arról kapta, hogy Ungoliant és 
ivadékai a lábánál, Nan Dungorthebben éltek. Béren volt az egyetlen, 
aki élve keresztüljutott rajta. Borzalmak Hegyének, Iszonyat Hegyé
nek is nevezik. Mind az angol, mind a magyar szövegben előfordul, 
hogy völgynek, Rettegés Völgyének nevezik. (GyU I.) 

ERED LINDON (Ered Lindon) S. Jelentése: Lindon dombjai. Az Ered Lúin. 
ERED LlTHUl (Ered Lithui) S. Jelentése: hamuval borított hegyek. A Mor-

dor északi határán álló hegylánc, Morannonból körülbelül 400 mér
föld hosszan nyúlik keletre. Nyugori nevei: Hamu-hegyek; Hamu
hegység. (GyU I.; GyU II.) 

ERED LÓMIN (Ered Lómin) S. Jelentése: visszhangos hegyek. Hegylánc 
Középföldén az Első Korban, Eithel Ivrintől északnyugatra, Hithlum 
nyugati határán. Visszhangos vagy Visszhangzó Hegyeknek is neve
zik, felerősítette a Lammothból érkező kiáltásokat. (Sz.) 

ERED LÚIN (Ered Luin) S. Jelentése: kék hegyek. Hegylánc, amely az 
Ek.-ban Beleriand és Enador, később Lindon és Enador határvonalát 
alkotta. Az Ek.-ban itt álltak a törpök nagyvárosai, Belegost és Nog-
rod, ám ezeket lerombolták, amikor az Ered Luin helyén a Nagy 
Csata után kialakult a Lhűn-öböl. A törpök később is itt laktak, 
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H k . 2810 és 2941 közöt t Durin népének királyai éltek e vidéken. 
H k . 1974-ben Arvedui az Ered Lúin északi részén lévő, elhagyatott 
törpbányákban bújt el. A noldák Ered Lindonnak nevezték, nyugori 
neve: Kék-hegység vagy Lhűn-hegyek. (GyU L; GyU II.; G y U III.) 

E R E D L U I N Lásd: Ered Lúin. 
ERED MITHRIN (Ered Mithrin) S. Jelentése: szürke hegyek. Hegység a Ba-

kacsin-erdőtől északra, sárkányok lakták. Hk. 2200 körül Durin népe itt 
gyűlt össze, de 2589-ben a sárkányok és a hidegsárkányok miatt kény
telenek voltak elvonulni. A környéken sok ork él. (GyU I.; G y U III.) 

ERED N I M R A I S (Ered Nimrais) S. Jelentése: fehér szarv hegy. Hófödte 
hegylánc Gondorban, Minas Tirithtől majdnem a tengerig húzódik. 
Eredetileg a dúnföldiekkel rokonságban lévő emberek otthona volt. 
Hk.-ban főként menekültek, rohírok és gondonak húzták meg ma
gukat ezen a vidéken. A Holtak Ösvénye itt halad keresztül. Fonto-
sabb csúcsai: Mindolluin, Dwimorberg, Starkhorn, Thrihyrne, és Gön
dör északi „jelzőtornyai". Nyugori neve: Fehér-hegység. (GyU L; 
G y U II.; G y U III.) 

ERED WETHRIN (Ered Wethrin) S. Jelentése: az árnyék hegyei. Az Ek.-
ban hegyek Középfölde északi részén, Hithlum keleti és déli határán. 
Fingolfin komolyan megerősítette Morgoth ellen. Nyugori nevei: 
Árnyék-hegység; Árnyékok Hegye. (Sz.) 

EREGION (Eregion) S. Jelentése: magyal-vidék. Földterület Eriadorban a 
Glanduin és a Bruinen között. Mk. 750 körül alapították a Gwaith-i-
Mírdainok. Legfontosabb városa: Ost-in-Edhil volt. 1697-ben, a tün
dék és Szauron háborúja során elnéptelenedett. Nyugori neve: Ma-
gyalföld. (GyU I.; G y U III.) 

EREINION (Ereinion) S. Jelentése: királyok ivadéka. A név, amelyet Gil-
galad a születésekor kapott. (Sz.) 

ERELAS (Erelas) S. Jelentése: magányos levél. Gondor északi jelződomb
jai közül a negyedik. (GyU III.) 

ERELLONT (Erellont) Tengerész, Eárendil társa az utazásokon. Élt: Ek. 600 
körül. (Sz.) 

ERENDIL Eredeti írásmódja: Eárendil. 
ERESSÉA (Eresséa) Lásd: Tol Eresséa. 
ERESSÉA SZIGETE (Isle of Eresséa) Lásd: Tol Eresséa. 
ERESTOR (Erestor) Völgyzugolyi tünde, Elrond fő tanácsadója a G y H 

idején. (GyU I.) 

133 



ERIADOR (Eriador) S. Szó szerinti jelentése: föld. A Köd-hegység és az 
Ered Luin közötti terület. Délen a Gwathlo és a Glanduin folyók 
határolják, északon a forodwaithok földje. Az Első Korban az eldák 
nem igazán ismerték. Emberek lakták, Morgoth bizonyos hatalommal 
bírt a vidéken. A Másodkorban sokáig rávetődött Szauron sötét ár
nyéka, de a kor végén megalapították Arnort. A Harmadkorban elein
te virágzó, népes terület volt, ám Gondor bukása, a Fekete Vész és az 
Angmarral vívott háborúk miatt, ismét elragadta a romlás örvénye. 
A Harmadkor végére Völgyzugoly, Brí, a Megye, és a többi, kisebb te
lepülés lakossága jelentősen lecsökkent. Lásd még: Minhiriath, Eregi-
on, Cardolan, Rhudaur, Arthedain, Etten-szik stb. (GyU L; GyU III.) 

ERKENBRAND (Erkenbrand) Rohani ember, Nyugathalom és Kürtvár ura, 
jeles harcos. A Vas-folyó gázlójánál lezajlott második csatában ő irá
nyította Rohan csapatait. A csata után összeszedte embereit, és visz-
szatért a Helm-szurdokba. (GyU II.) 

ERLÉNY (Eriing) Hobbit, Megye-lakó, az alsóbb osztályhoz tartozott. 
Született: Hk. 2854. Zöldkezű Vermes harmadik gyermeke. (GyU III.) 

ERŐDLÉPCSŐ (Stair of the Hold) Meredek út Rohanban, Edoras és 
Dúnharg között. Egy ismeretlen faj építette. Mivel részei egymás fö
lött helyezkedtek el, lehetetlen volt bevenni. Fordulóiban találhatók 
a Csupapúp-népség szobrai. (GyU III.) 

ERŐK (Powers) A valák. (Sz.) 
ERŐK NAGY CSATÁJA (Battle of the Powers) Csata, amelyet az Ek.-ban 

a valák vívtak Melkor ellen. A valák, hogy megvédjék az akkoriban 
felébredt tündéket a gonosz Melkortól, úgy döntöttek, megszabadít
ják Középföldét a gonosz hatásától. A hosszú küzdelem után - amely 
átalakította Beleriand nyugati részét - Utumnót bevették, Tulkas le
győzte Morgothot, és összeláncolta Angainorral. (GyU III.; Sz.) 

ERU GYERMEKEI (Children of Eru) Lásd: Ilúvatar Gyermekei. 
ERU SZENTÉLYE (Hallow of Eru) Az egyetlen templom Númenorban -

Szauron érkezése előtt. Tető nélküli szentély a Meneltarma tetején. 
Amikor az Árnyék rávetődött Númenorra, Ar-Pharazőn megtiltotta 
a szentély látogatását. Ügy beszélik, amikor Númenor elsüllyedt, a szen
tély a hullámok fölé emelkedett. (Sz.) 

ERUHÍNI (Eruhíni) Q. Jelentése: Eru gyermekei. Ilúvatar gyermekei. (Sz.) 
ERŰI (Erűi) S. Gondori folyó, Lossarnachnál ered, az Anduinba torkoll. 

Ithilia déli határvonala. (GyU I.) 
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E R U I GÁZLÓJA (Crossings of Erui) Az Erui gázlója Lebenninben. A Rokon
viszály során egy nagyobb csata színtere volt. ( G y U I.; G y U III.) 

ERUSEN (Erusen) Q? S? Ilúvatar gyermekei. 
ERYN LASGALEN (Eryn Lasgalen) Lásd: Bakacsin-erdő. 
ERYN V O R N (Eryn Vorn) S. Jelentése: fekete fák. Erdő a Minhiriath 

partján, a Baranduin folyó torkolatától délre. 
ESGALDUIN (Esgalduin) S. Szó szerinti jelentése: áttetsző víz (vagy fo

lyó) . Beleriand folyója, D o r t h o n i o n t ó l déli irányba, Menegroth fe
lé tart, majd nyugatra, a Sirion felé kanyarodik. Menegroth fölött 
legalább egy zuhataga van. Állítólag elvarázsolt folyó. Tünde-folyó-
nak is nevezik (Sz.; G y U I.) 

ESGALDUIN HÍDJA (Bridge of Esgalduin) Lásd: l a n t Iaur. 
ESGAROTH (Esgaroth) Város, lakói emberek. A Hosszú-tavon találha

tó. Kereskedelmi központ, innen látták el élelmiszerrel és itallal Ere-
bort és Vadonföldét, ide érkeztek Ereborból és Suhatagból a kész 
áruk. Szmog H k . 2941-ben elpusztította, de a sárkány kincséből új
jáépítették. Urát lakói választották, esetleg a legbefolyásosabb keres
kedők közül került ki. A faépületek a tó medrébe vert cölöpökön áll
tak. (GyU I.) 

ESGAROTH URA (Master of Esgaroth) Esgaroth uralkodója, akit való
színűleg a város kereskedői választottak. A cím nem volt örökletes. 
Thorin vállalkozásának idején, Hk. 2941 körül az Ür mohó és önző 
volt, vész esetén nem sok hasznát lehetett venni. Szmog bukása után 
lelépett a pénzzel, amit Bárdtól a város újjáépítésére kapott; később 
a Pusztában halt meg. Az őt követő Úr bölcsebb volt. Uralkodása 
idején - hála annak, hogy Suhatag és Erebor ismét benépesült - Esga
roth virágzásnak indult. (H.) 

ESSE (Esse) Q. Jelentése: név. A O tengwa névváltozata (31); akkor volt 
használatos, amikor az 55 hangok - a quenya z-t követően — átváltoz
tak r-ré. (GyU III.) 

ESTÉ (Esté) Q. Jelentése: pihenés. Ainu, a valák egyike, Lórién felesége. 
A gyógyítással, a pihenéssel, és Lórién kertjeinek tavaival, szökőkút-
jaival foglalkozott. Szürke ruhában járt. (Sz.) 

ESTÉL (Estei) S. Jelentése: remény. Fiatal korában ezen a néven szólítot
ták II. Aragornt, mert nem akarták, hogy Szauron megtudja, Isildur 
utódai közé tartozik. (GyU III.) 

ESTHAJNAL (Evendim) Az undómé neve a Megyében. (GyU III.) 
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ESTHAJNAL Lásd: Undóme. 
ESTIHAJNALCSILLAG Lásd: Arwen. 

ESTOLAD (Estolad) S. Jelentése: táborhely. Kelet-beleriandi vidék, Nan 
Elmothtól délre, a Celontól keletre. Az edánok Első és Harmadik 
Háza itt telepedett le először, a haladok is ide érkeztek meg Dor Ca-
ranthirból. Bár az edánok többsége később továbbvonult, néhányan 
itt maradtak - egészen addig, míg a Dagor Bragollach során elfoglal
ta az ellenség. (Sz.) 

ÉSZAK-BAKACSIN (Northern Mirkwood) Lásd: Vadonfölde. 
ÉSZAK CSILLAGA (Star of the North) Lásd: Elendil Csillaga. 
ÉSZAK-ITHILIA (North Ithilien) Ithiliának a Morgulduintól északra eső 

része. (GyU III.) 
ÉSZAK JEGE (Ice of the North) Lásd: Csikorgó Jég. 
ÉSZAK PRÓFÉCIÁJA (Prophecy of the North) Lásd: Noldák Balvég

zete. 
ÉSZAKFÖLDE (Northlands) A Beleriandtól északra lévő területek: Ard-

galen, Ered Engrin, és valószínűleg Hithlum. (Sz.) 
ÉSZAKI DINASZTIA (The Northern Line) Lásd: Isildur dinasztiája 
ÉSZAKI-DOMBSÁG (North Downs) Magas dombok Arnorban, a Megyé

től északkeleti irányban százötven mérföldre. Itt található Fornost. 
(GyU L; GyU III.) 

ÉSZAKI DÚNADÁNOK VEZÉREI (Chieftains of the Dúnedain of the North) 
Az északi dúnadánok vezérei Arthedain bukása után, Arvedui utó
dai. Vérvonaluk sosem szakadt meg. Legtöbbjük idős korában halt 
meg, annak ellenére, hogy szinte folyamatosan küzdöttek az orkok-
kal és más, Eriadort veszélyeztető gonosz lényekkel. A tizenhatodik 
- egyben utolsó - vezér II. Aragorn volt, aki a GyH után az Újra
egyesült Királyság királya lett. A vezérek Imladrisban nevelkedtek, 
itt őrizték Isildurnak és utódainak örökségét. (GyU III.) 

ÉSZAKI FERTÁLY (Northfarthing) A Megye négy fertálya közül az egyik, 
itt termesztik a megyei sörhöz az árpát. Remek vadászhely. A talaja 
jobbára köves. (GyU L; GyU II.; GyU III.) 

ÉSZAKI GYEPŰ (Northern Fences) Lórién északi határvonala. (GyU I.) 
ÉSZAKI KAPU (North Gate) Lásd: Bakföldi Kapu. 
ÉSZAKI KIRÁLYSÁG (North Kingdom, North-Kingdom, Northern King-

dom) Lásd: Arnor és Arthedain. 
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ÉSZAKI KIRÁLYSÁG TANÁCSA (Council of the North-Kingdom) Arnor 
és Arhedain királyainak tanácsadói. Nk. 14-től a Megye thánja és is
pánja, valamint Bakfölde ura is a testületbe tartozott. (GyU III.) 

ÉSZAKI KÓSZÁK (Rangers of the North) Azok az északi dúnadánok, akik 
Eriadort védték az orkoktól, a vad állatoktól és más gonosz lények
től. A Megyére különös gondot fordítottak, főként a GyH idején. 
A legtöbb dúnadán férfi Kósza volt, vezérük Isildur leszármazottja. 
Modoruk nyers, életvitelük embert próbáló, megjelenésük és ruháza
tuk komor. Fekete vagy sötétzöld köpenyt viseltek, egyetlen díszük 
a hatágú csillagot formázó köpenykapocs volt. Fedetlen fővel vágtat
tak erős lovaikon. Fegyverzetük: lándzsa, íj, kard. A Megye-beli hob
bitok Őrzőknek nevezték őket. A Megyében és Bríben nem örvend
tek valami jó hírnévnek. (GyU I.; GyU III.) 

ÉSZAKI LÉPCSŐ (North Stair) Lépcső, mely Nen Hithoel déli végétől 
Rauros lábához vezet. Gondor készíttette a Hk. elején. (GyU I.) 

ÉSZAKI MOCSARAK (North Moors) Mocsarak az Északi Fertályon. 
Hk. 3001-ben Dombháti Halfast entet látott ezen a környéken. 

, (GyUI.) 
ÉSZAKI PUSZTA (Northern Waste) A Köd-hegységtől és Ered Mithrin-

től északra lévő területek. (GyU I.) 
ÉSZAKI SÖTÉT HATALOM (Dark Power of the North) Lásd: Melkor. 
ÉSZAKI TUKOK (North-Tboks) A Tuk család egyik ága, mely Nagyszik-

Iádon élt. Tuk Bandobrastól eredeztetik magukat. (GyU III.) 
ÉSZAKI ÚT (North Road) Út Tharbad és Fornost között, Brínél keresz

tezi a Nagy Keleti Országutat. Az Északi Királyság bukását és Eriador 
romlását követően kevesen használták, és Füvesútnak nevezték. Má
sik neve: Tharbad régi déli útja. (GyU I.) 

ÉSZAKI VÉG (North March) Terület Rauros körül, a GyH idején Gon
dor északi határa. (GyU II.) 

ÉSZAKI VILÁG (Northern World) Középfölde ismert vidékei. A regények
ből nem ismerjük valamennyi részét. (GyU II.) 

ÉSZAKLAKÓK (Northmen) Emberek, a rohírok és az edánok rokonai. 
Rhovamon északi részéről származnak. Mivel a dúnadánok távoli 
rokonai, és mivel segítették Göndört a keletlakók elleni csatában, 
Hk. 1000 táján megkapták a Bakacsin-erdőtől keletre és délre lévő te
rületet. II. Rómendacil Hk. 1248 után, a keletlakók ellen vívott há
borút követően, több északlakót bevett Gondor seregébe. Az észak-
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lakók végig hűségesek maradtak Göndörhöz. 1856-ban a keletlakók 
rabszolgasorba kényszerítették őket, de 1899-ben fellázadtak, és - hála 
Gondor segítőkész királyának, Calimehtarnak - felszabadították ma
gukat. A következő ezer évben változó szerencsével és sikerrel harcol
tak a keletlakók ellen. 1975-ben részt vettek a fornosti csatában - ter
mészetesen Eárnur oldalán. A 27. és 28. században a Celduin és Carnen 
között élő északlakók szövetséget kötöttek az erebori törpökkel, fegy
vereket kaptak tőlük, amelyekkel visszaűzték ellenségeiket Rhünba. 
A GyH idején azonban már gyengék voltak. A keletlakók 3019-ben 
elérték Erebor kapuit. A Nk.-ban az életben maradt északlakók va
lószínűleg az Újraegyesült Királyság szövetségesei lettek. (GyU III.) 

ÉSZAKNYUGAT NÉPE (Men of the North-West) Az edánok. Ez a kifeje
zés arra utal, hogy Középfölde a Rhünon és Haradon túlra is kiter-

^ jedt. (GyU III.) 
ÉSZAKVÁR Lásd: Fornost. 
ESZTENDŐK KRÓNIKÁJA (Tale of Years, The) A Mk, a Hk. és a Nk. kro

nológiája. A Tukok állították össze a Nk. elején, Nagyszmiálban őriz
ték. Az anyagot Borbak Trufa gyűjtötte össze Völgyzugolyban, így 
az információk pontosnak tekinthetők. A GyU III. részében, a B. füg
gelékben megtalálható a kivonata. Alcíme: A Nyugatföldek kronológiája. 
(GyU L; GyU III.) 

ESZTENDŐK SZÁMLÁLÁSA (Reckoningof Years, The) Borbak Trufa köny
ve, amelyben a Megye, Brí, Völgyzugoly, Gondor és Rohan kalendá
riumait hasonlítja össze. (GyU I.) 

ETHIR ANDUIN (Ethir Anduin) Az Anduin deltája Dél-Gondorban. 
(GyUI.) 

ETHRING (Ethring) S. Gázló vagy település a Ringlón, az Erechből Pe-
largirba vezető út mellett. (GyU I.; GyU III.) 

ETHUIL (Ethuil) A tuilé sinda megfelelője. (GyU III.) 
ETTEN-MOCSARAK (Ettenmoors) Lásd: Etten-szik. 
ETTEN-SZIK (Ettenmoors) Völgyzugolytól északra lévő terület. A Mithei-

tel forrásvidéke. Trollok lakják. (GyU L; GyU III.) 
EvENDlM DOMBJAI (Hills of Evendim) Az Esthajnal-tótól északra és dél

re álló dombok. Sinda nevük: Emyn Nenuial. (GyU L; GyU III.) 
EvERHOLT VADDISZNÓ (Boar of Everholt) A Firien-erdő híres vadkan

ja, amelyet Rohan királya, Folca ölt meg Hk. 2864-ben. Az állat ha
lálra sebezte legyőzőjét. (GyU III.) 
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ÉvKÖZÉP NAPJA (Midyear's Day) Lite 2., az év középső napja a me
gyei időszámítás szerint. Körülbelül a nyári napforduló idejére esett. 
(GyU III.) 

EZELLOHAR (Ezellohar) Q. Zöld domb Valimar nyugati kapuja előtt. 
Ezen nőtt a Két Fa. Amikor a fákat megmérgezték, Ezellohar meg
feketedett. Egyéb nevei: Corollairé; Coron Oiolairé; Zöld-domb. (Sz.) 

EZER BARLANG(OK) (Thousand Caves) Lásd: Menegroth. 
EZÜST-ÉR (Silverlode) Lásd: Celebrant. 
EZÜST KORONA (Silver Crown) Gondor királyainak legfontosabb jel

képe. Eredetileg egyszerű númenori harci sisak volt, állítólag Isildur 
viselte, de Atanatar Alcann idejében ékköves sisakra cserélték. Az új 
sisak ezüstből készült, gyöngyökből és ezüstlemezekből összeállított 
szárnyak díszítették. Hét kisebb drágakövet helyeztek el rajta (Elendil 
szimbóluma), és egy nagyobbat (Anárion jelképe). Egyéb nevei: Fehér 
Korona; Szárnyas Korona. (GyU II.) 

EZÜSTFOK (Silvertine) Lásd: Zirak-zigil. 
EZÜSTÖKÖL Lásd: Celebrimor. 
EZÜSTVIRÁG (Flower of Silver) A Hold, vagyis Telperion utolsó virága. (Sz.) 



FAELIVRIN (Faelivrin) S. A név körülbelüli jelentése: (Eithel) Ivrin nap
sugara. Gwindor nevezte így Finduilast. (Sz.) 

FÁK ÉVEI (Years of the Trees) Az időegységek Amanban - míg a Két Fa 
élt. A Fák Évei hosszabbak, mint a Nap Évei, de a szövegből nem de
rül ki, hogy pontosan mennyi ideig tartanak. Ezeket a ciklusokat 
nem osztják fel hónapokra, hetekre. A nap tizenkét ismeretlen hosz-
szúságú órából áll, egy nap azonos a Fák egy teljes ciklusával. A Kez
dő Óra - amikor a Telperion először virágzott - nem számít bele az 
Első Napba, így minden nap a Telperion virágzásának második fázi
sával kezdődik. A harmadik óra során Telperion virágba borult, a ha
todik óra végére ez a folyamat befejeződött, de a fény egy darabig még 
nem tűnt el. Laurelin a hatodik óra elején kezdett virágozni, a kilen
cedik órában virágba borult, a tizenkettedik végén pedig elhalványult. 
Telperion azonban a tizenkettedik óra elején ismét virágozni kezdett, 
és így tovább. (Sz.) 

FÁK PÁSZTORAI (Shepherds of the Trees) Az enteket nevezték így az 
Ek.-ban. (Sz.) 

FAL VÉGE Lásd: Ramdal. 
FALAS (Falas) S. Jelentése: part. Beleriand partja Nevrasttól délre, a Bri

thon és a Nenning torkolatvidéke. A Círdan által kormányzott falath-
rímok otthona. Fő kikötői: Brithombar és Eglarest. (Sz.) 

FALAS KIKÖTŐI (Havens of the Falas) Lásd: Brithombar és Eglarest. 
FALAS TÜNDÉI (Elves of the Falas) A falathrímok. (Sz.) 
FALASTUR (Falastur) Q. Jelentése: parti úr. Dúnadán, Gondor tizenket

tedik királya (Hk. 830-913 között). Az első Hajókirály. Születésekor 
kapott neve Tarannon volt. O kezdte el azt a politikát, amit utódai 
egészen 1200-ig folytattak. Hajókat épített, és terjeszkedni próbált a 
Belfalas-öböl környékén, valamint az attól délre eső részeken. Az első 
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olyan király, akinek nem született gyermeke. Utóda unokaöccse, Eár-
nil lett. (GyU III.) 

FALATHAR (Falathar) S. Jelentése: part. Tengerész, Earendil társa utazá
saiban. (Sz.) 

FALATHRÍMOK (Falathrim) S. Jelentése: parti nép. Sinda tündék, az Ek.-
ban Beleriandban a Falason éltek. Származásukat tekintve telerek 
voltak, Őssé akaratát teljesítve maradtak Középföldén. Beleriand há
borúinak idején számos sinda és nolda menekült olvadt be közéjük. 
Ok voltak Középfölde első hajóácsai és tengerészei. Círdan vezeté
sével hosszú éveken át nyugodtan éltek. Amikor Morgoth orkjai az 
Első és a Második Csata között megtámadták a Falast, kénytelenek 
voltak visszahúzódni fallal körülvett kikötőikbe. Az Ek.-ban hajókat 
építettek, és embereket, tündéket szállítottak Beleriandba. Amikor 
Maedhros létrehozta a Szövetséget, csapatokat küldtek neki. Falas 
474-ben bekövetkezett ostroma után, az életben maradt falathrímok 
Balar szigetére menekültek, ahonnan továbbra is segítették a tündéket 
és az embereket. Egyéb neveik: a Falas tündéi; a Kikötők tündéi. (Sz.) 

FALMAROK; FALMÁROK (Falmari) Q. Jelentése: a hullámok... A tele
rek. (Sz.) 

FANGORN (Fangorn) S. Jelentése: szakáll-fa. Ent, a Fangorn-erdő őrzője. 
A GyH idején ő volt legidősebb élő ent, így Középfölde legvénebb 
teremtménye is. Ö vette rá az enteket a Szauron elleni harcra, és 
küldte a huornokat Kürtvárhoz. Szakállas volt, és valami örökzöld 
fára emlékeztetett. Nyugori neve: Szilszakáll. (GyU II.; GyU III.) 

FANGORN-ERDŐ (Fangorn Forest) Erdőség a Köd-hegység déli végében. 
Az Entséd és a Limjód öntözte. Ez volt a keleti maradványa annak a 
nagy erdőnek, amely valaha egész Eriadort befedte, és Beleriandba is 
átnyúlt. 
A GyH idején itt éltek az entek. A Hk. utolsó századában Vasudvard 
orkjai óriási pusztítást vittek végbe az erdőben. A fairtásnak csak akkor 
lett vége, amikor az entek megtámadták és elpusztították Vasudvar-
dot. Vad, szemmel láthatóan vén erdő volt. Egyes helyei nem is ismer
ték a fényt. Fangornról, az entről kapta a nevét. A rohírok Ent-erdőnek 
nevezték. Egyéb nevei: Ambarona; Tauremorna; Aidalómé; Taure-
mornalómé. (GyU I.; GyU II.) 

FANUIDHOL (Fanuidhol) S. Szó szerinti jelentése: felhősfő. Bundushathűr 
tünde elnevezése. Szürke Fanuidholnak is nevezik. (GyU I.; GyU III.) 
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FANUILOS (Fanuilos) S. Jelentése: fana-örökíehér. Varda. (GyU I.) 
FANYÜVŐK (Woses) Primitív emberek, a Drúadán-erdő lakói a GyH ide

jén. A Mk. óta ott éltek. Nyíltan nem mertek szembeszállni Szauron-
nal, de gyűlölték és rettegtek tőle. A Hk.-ban időnként kedvtelésből 
rohírokra vadásztak. A GyH idején vezérük, Ghán-buri-Ghán irá
nyításával keresztülvezették a rohírokat az erdőn, így azok el tudták 
kerülni a Nyugati Országúton vonuló ork sereget. Ezért a szolgála
tért a Nk.-ban Elessar király a Fanyüvőknek ajándékozta a Drúadán-
erdőt, és megtiltotta, hogy az engedélyük nélkül bárki belépjen oda. 
Elmaradottak voltak, de értettek a fa megmunkálásához. Mérgezett 
nyilakat használtak. Nyelvük különbözött az Ad.-tói. (GyU III.) 

FARAMIR (Faramir) Gondori dúnadán, II. Denethor második fia. Élt: 
Hk. 2983-Nk. 82. Szelíd ember volt, szerette a meséket és a zenét, 
olvasott mások gondolataiban. Fivérétől, Boromirtól eltérően, nem 
kedvelte a csatázást, de bátor harcos volt, katonái szerették. Apja 
nem igazán kedvelte, gyengének tartotta, különösen az nem tetszett 
neki, hogy Faramir szereti Gandalfot. 
A GyH előtt Faramir Ithilia Kószáinak kapitánya volt. A GyH során 
- Gondor ostroma előtt - ő vezette az Osgiliathból Minas Tirithbe 
visszavonuló csapatokat. A Fekete Lehelet áldozata lett, az őrült De
nethor kis híján szénné égette. Miután Beregond és Gandalf meg
mentette, Aragorn meggyógyította. Lábadozás közben találkozott 
Eowynnel. Egymásba szerettek, és a GyH után egybekeltek. A király 
visszatérte után Gondor helytartója, Ithilia hercege, és Emyn Arnen 
Ura lett. (GyU II.; GyU III.) 

FARAMIR (Faramir) Q. Jelentése: ékszer. Gondori dúnadán, Ondoher ki
rály fia. Az ekhósokkal vívott csatában esett el Hk. 1944-ben. (GyU III.) 

FARIN (Farin) Törp Durin dinasztiájából, Borin fia, Fundin és Gróin 
apja. Élt: Hk. 2560-2803. (GyU III.) 

FARKAS (Wolf) Lásd: Carcharoth. 
FARKAS (Wolf) Zsizsik gazda egyik őrkutyájának a neve. (GyU I.) 
FARKAS-SZAURON (Wolf-Sauron) Az alak, amelyet Szauron a szilmari-

lokért küzdő Huannal vívott csatában öltött magára. Azért tette, hogy 
beteljesítse a Huan halálával kapcsolatos jövendöléseket. Lúthien és 
a kutya legyőzte őt. (Sz.) 

FARKASHAJSZA (Hunting of the Wolf) A szilmaril-küldetés utolsó ka
landja, amelynek során Thingol, Béren, Mablung, Beleg és Huan fel-
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kutatta és megölte az Esgalduin völgyében gyilkoló Carcharothot . 
A vadászat közben Carcharothon kívül Béren és Huan is elpusztult, 
de a szilmaril előkerült a farkas gyomrából. (Sz.) 

FARKASLOVASOK (Wolf-Riders) Gonosz lények, amelyek farkasokon lo
vagolnak. Először Morgoth alkalmazta őket az Ek.-ban. Az Öt Sereg 
Csatájában a farkaslovasok orkok voltak, vargháton. A G y H során 
Szauron szolgálatában álló farkaslovasok mibenlétét sokkal nehezebb 
meghatározni. ( G y U II.) 

FARKASOK (Wolves) Lásd: Vargok; Fehér Farkasok; Váltott Farkasok. 
F A S T R E D (Fastred) Rohani ember, a p e l e n n o r i csatában esett el H k . 

3019-ben. (GyU III.) 
FÉANÁRO (Féanáro) Q. Jelentése: lélektűz. Míriel Serindé ezt a nevet 

adta egyetlen fiának. A név sinda formája: Féanor. (Sz.) 
F E A N O R (Féanor) S. Jelentése: a tűz szelleme. Nolda herceg, Finwé és 

első felesége, Míriel egyetlen gyermeke. A noldák leghatalmasabbika, 
és több tekintetben a legjelentősebb Ilúvatar Gyermekei közül. El
més, ügyes kezű, de büszke és féltékeny, lobbanékony volt. Elda-
marban feleségül vette Nerdanelt, aki hét fiút szült neki. Apósa 
Mahtan, és Aulé segítségével megszerkesztette a tengwák rendszerét, 
és mesteri szinten elsajátította az ékkövek és kristályok megmunkálá
sának módját. O készítette a szilmarilokat, és talán a palantírokat is. 
Melkor - aki meg akarta kaparintani a szilmarilokat - viszályt szított 
Féanor, és féltestvére Fingolfin között. A torzsalkodás addig fajult, 
hogy Féanor szembeszegült a valákkal, és kardot rántott Fingolfinra. 
Ezért tizenkét évre kiűzték Tinonból. Annak ellenére, hogy átlátott 
Melkor mesterkedésein, továbbra sem volt bizalommal a valák iránt. 
A szilmarilok imádata szinte elvette az eszét. Amikor a Két Fát meg
mérgezték, nem akarta átadni a köveket, amelyek megőrizték a Fényt. 
Amikor megtudta, hogy Melkor megölte Finwét és ellopta a köveket, 
visszatért Középföldére, hogy üldözőbe vegye a gyilkost. A valák meg 
akarták állítani, ám ő ellenszegült, és letette Esküjét, amelynek kö
vetkezményeitől fiai és később Beleriand lakói is szenvedtek. Szándé
kától Manwé tilalma sem tántorította el, határozottan vezette a noldá-
kat célja felé. Gőgjének szörnyű eredménye a Testvérmészárlás lett. 
Középföldén megnyerte a Dagor-nuin-Gihathot, majd üldözőbe vette 
a menekülő orkokat. Dor Daedelothnál utolérte a sorsa: a balrogok 
végzetes sebet ejtettek rajta. Bár fiai megmentették, Eithel Sirion kö-

• 
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zelében meghalt. Születésekor kapott neve Curufinwé volt. (GyU II.; 
GyU III.; Sz.) 

FEANOR ESKÜJE (Oath of Féanor) Az a rettenetes Eskü, amelyet Féanor 
és fiai mondtak el a noldák lázadásának elején. Ilúvatarra, Manwéra, 
Vardára és Taniquetilre fogadkozva kijelentették, legyen sorsuk az 
Örök Sötétség, ha nem büntetik meg azokat, akik ellopják vagy el
rejtik előlük a szilmarilt. Ez az esküvés vezetett oda, hogy sor került 
a Száműzetésre, a Testvérmészárlásra, a losgari hajóégetésre. Ez okoz
hatta Maedhros Szövetségének kudarcát, Dior, Nimloth, és a Sirion 
kikötőjébe menekült noldák meggyilkolását. Az eskü miatt alakult 
úgy, hogy Thingol - aki meg akarta szerezni a szilmarilt — Finrod ha
lálát okozta, és azt is, hogy ő maga a törpök áldozata lett. A valák, bár 
szánták a szenvedő Beleriandot, képtelenek voltak megakadályozni, 
hogy a noldák eleget tegyenek az Eskünek. (Sz.) 

FÉANOR HÁZA (House of Féanor) Nemes nolda család. Tagjai: Féanor, 
hét fia, és az ő leszármazottaik. Mesterei voltak az ékszerkészítés
nek, a fémek megmunkálásának, a zenének és a nyelvnek, de arrogan
ciájuk és gőgjük miatt sokan nem kedvelték őket. Féanor még a sors
döntő pillanatokban is képes volt vitába szállni féltestvéreivel. O és 
fiai robbantották ki a noldák katasztrófához vezető lázadását. Háza 
elidegenült a többi noldától, őt magát csak kevesen tekintették vezető
jüknek. Később a Ház Maedhros vezetésével többször is megpróbálta 
visszaszerezni tekintélyét, ám Féanor végzetes esküje, vagy a szilmaril 
utáni, olthatatlan vágyakozás miatt a legtöbb kísérlet balul ütött ki. 
Féanor fiai annyira belegabalyodtak az árulás és az erőszak szálaiba, 
hogy nem menekülhettek sorsuk elől: valamennyien megalázó körül
mények között haltak meg. A Mk.-ban a Ház egy ideig még létezett. 
Utolsó tagja, Celebrimor, Eregion bukásakor pusztult el. (GyU I.) 

FÉANOR HÁZÁNAK CSILLAGA (Star of the House of Féanor) Féanor -
később utódai - jelképe: nyolcágú ezüstcsillag. (GyU I.) 

FÉANOR KINCSEI (Jewels of Féanor) A szilmarílok. (Sz.) 
FÉANOR RENDSZERE (Mode of Féanor) A tengwák legköznapibb rend

szere. (GyU III.) 
FÉANTUROK (Féanturi) Q. Jelentése: lélekurak. Mandos és Lórién. (Sz.) 
FEHÉR FA (White Tree) Lásd: Galathilion. 
FEHÉR FA (White Tree) Lásd: Nimloth. 
FEHÉR FA (White Tree) Lásd: Telperion. 
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FEHÉR FA URA (Lord of the White Tree) Gondor királyainak címe. 
(GyU III.) 

FEHÉR FARKASOK (White Wolves) Középfölde állatai, az Északi Pusztá
ban találkoztak velük. Hk. 2911 Ádáz Telén délre húzódtak, és táma
dásokat indítottak Eriador lakói ellen. (GyU III.) 

FEHÉR HAJÓK (White Ships) A hajók, amelyeket a tündék azért építet
tek, hogy Középföldéről Eldamarba jussanak. Mindegyiknek volt eve
zője és vitorlája. Hk. 2000-ig futottak ki Dol Amrothból. Az Andui-
non és a Szürkerévnél is jártak. Tündehajóknak és szürke hajóknak is 
nevezték Őket. (GyU I.; GyU III.) 

FEHÉR-HEGY (White Mountain) Lásd: Taniquetil. 
FEHÉR-HEGYSÉG (White Mountains) Lásd: Ered Nimrais. 
FEHÉR KÉZ (White Hand) Lásd: Szarumán. 
FEHÉR KIRÁLYNŐ (Snow-White) Fanuilos egyik nevének szó szerinti for

dítása. (GyU I.) 
FEHÉR KÍSÉRET (White Company) Ithilia hercegeinek testőrsége a Nk.-

ban. Elessar király alapította a GyH után, az első herceg, Faramir 
szolgálatára. Első kapitánya Beregond volt. Faramir Testőrségének is 
nevezik. (GyU III.) 

FEHÉR KORONA (White Crown) Az Ezüst Korona. (GyU III.) 
FEHÉR LOVAS (White Rider) Lásd: Gandalf.. 
FEHÉR TANÁCS (White Council) A Bölcsek Tanácsa, amelyet Galadriel 

hívott össze, hogy kitaláljanak valamit Szauron ellen. Tagjai: a Va
rázslók, Galadriel, Elrond, Círdan, és néhány fontosabb elda. Veze
tőjének Szarumánt jelölték ki. 
Az első tanácskozást Hk. 2463-ban tartották, három évvel az Éber 
Béke vége után. A 2851-es ülés is fontos volt: Szarumán - aki magá
nak akarta az Egy Gyűrűt - ezen vetette el Gandalf tervét, aki meg 
akarta támadni Dol Guldurt. A következő, 2941-es ülésen Szarumán 
beleegyezett a támadásba. A Tanács Mordorba űzte Szauront. Az utol
só tanácskozást 2953-ban tartották, ekkor a Hatalom Gyűrűinek ügyé
ről beszéltek. 
Szarumán nem hazudott az Egy Gyűrű sorsát illetően, azt mondta, a 
Tengerbe esett. Ezzel a kijelentésével leszerelte Gandalfot, akinek gya
nús volt Bilbó gyűrűje. A Tanács formális szervezet volt, mivel tagjai 
a Bölcsek voltak. A GyU III. végén található utalás hibás, mivel 
2063-ban a Bölcsek, nem pedig az akkor még nem is létező Tanács 
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űzte ki Szauront Dol Guldurból. Másik elnevezése: Bölcsek Tanácsa. 
(GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

FEHÉR TELPERION (White Telperion) Lásd: Telperion. 
FEHÉR TORNYOK (White Towers) A Toronydombok három tornya, va

lószínűleg Gil-galad építette őket Elendilnek, Arnor megalapítása 
után. Elostinonban, a legmagasabb Toronyban - ebből lehetett kilát
ni a tengerre -, egy palantírt őriztek. A Tornyok a Nk.-ban is álltak. 
(GyU I.; GyU III.) 

FEHÉR TORONY (White Tower) Minas Tirith Citadellájának tornya, ame
lyet Calimehtar király épített Hk. 1900 körül. I. Echtelion helytartó 
felújította, ettől kezdve itt székelt a királyi udvar. Legnagyobb helyi
sége a Toronycsarnok volt. Minas Anor palantírját itt, a kupola alatt 
őrizték. Másik neve: Ecthelion Tornya. (GyU III.) 

FEHÉR TORONY KAPITÁNYA (Captain of the White Tower) A Citadella 
őrzőinek vezetője. Az uralkodó helytartók korában tradicionálisan a 
helytartó örökösét nevezték így, a királyok korában pedig a trón vá
rományosát. (GyU III.) 

FEHÉR ÚRNŐ (White Lady) Lásd: Galadriel. 
FEHÉRBŐRŰEK (Whiteskins) Vasudvard orkjai nevezték így a rohírokat. 

(GyU II.) 
FEHÉRCSÜD (White-Socks) Azon pónik egyike, amelyeket Trufa adott 

Frodónak. Bríben eltűnt, később Papsajt Ászok talált rá. A nevét Bom-
badil Tornától kapta. (GyU I.) 

FEHÉRDOMB (White Downs) Domb a Nyugati Fertályon, errefelé állt 
Nagyüreg. Itt tartották a szabadvásárokat. (GyU L; GyU III.) 

FEHÉRHEGYSÉG Lásd: Ered Nimrais. 
FEKETE ÁRNY (Black Shadow) Vagy: Fekete Árnyék. A nazgűlok urát 

nevezték így Gondor lakói a GyH elején, amikor jelenlétét érezték 
az Osgihath elleni támadás során. (GyU I.) 

FEKETE ÁRNYÉK Lásd: Fekete Lehelet. 
FEKETE BESZÉD (Black Speech) Nyelv, amelyet Szauron fejlesztett ki a 

Mk.-ban, saját és szolgái használatára. A Mk. végén holt nyelvvé vált, 
de Szauron a Hk.-ban felélesztette, ekkor azonban már csak ő, a naz
gűlok, közeli szolgái és az olog-haik beszélték tiszta formáját. Mordor 
orkjai egy torz változatot használtak, néhány kifejezésük (pld: ghásh 
- tűz) egész Orkföldön elterjedt. Valószínűleg a quenya az alapja, e nyelv 
formáit torzította el Szauron. A Gyűrű feliratához is ezt használták, 
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Mordor néhány orkjának neve is a Fekete Beszéd egyes szavaiból 
származik. (GyU I.; GyU III.) 

FEKETE ÉVEK (Black Years) A Másodkor. (Sz.) 
FEKETE ÉVEK (Black Years) A Sötét Évek. (GyU I.) 
FEKETE FÖLD (Black Land) Lásd: Mordor. 
FEKETE KAPU (Black Gate) Lásd: Morannon. 
FEKETE KÉZ (Black Hand) Lásd: Szauron. 
FEKETE KÉZ (Black Hand) Szauron keze, amelyen a Gyűrűt viselte. 

Gollum nevezte így. Azért volt fekete, mert Szauron, teste elpusztí
tása után, képtelen volt szépnek nevezhető alakot ölteni. A Hk.-ban 
csupán négy ujja volt, mert a gyűrűsujját Fingolfin korábban levágta. 
(GyU II.) 

FEKETE KŐ (Black Stone) Lásd: Erech Köve. 
FEKETE LEHELET (Black Breath) A nazgűlok hatása. Eredménye: tudat

zavar, eszméletvesztés, rémálmok, később halál. Minas Tirith orvosai 
Fekete Árnyéknak is nevezik, a Fekete Lehelet kifejezést Aragorn 
használta. (GyU L; GyU III.) 

FEKETE LOVAS (Black Rider) A nazgűlok ura, amikor lovagol (GyU III.) 
FEKETE LOVASOK (Black Riders) A nazgűlok, amikor lovagolnak. 

(GyU I.) 
FEKETE NÚMENÓRIAK (Black Númenóreans) A királyhű númenoriak, 

akik szembekerültek az eldákkal és a valákkal. Középföldén, főként 
Umbar környékén éltek. A Mk. folyamán Szauron befolyása alá ke
rültek, és gyűlöltek minden „jót", különösképpen a Hűségeseket. 
Imádták a hatalmat. Szauron Mk. 3441-ben bekövetkezett bukása 
után keveredtek a haradiakkal, de továbbra is gyűlölték Gondor 
dúnadánjait, a Hűségesek leszármazottait. A Hk.-ban, Umbarból 
indulva, többször megtámadták Gondor partjait, de I. Eárnil király 
megroppantotta erejüket és elfoglalta Umbart. Amikor 1050-ben 
Hyarmendacil szétverte Umbart ostromló seregüket, szétszóródtak. 
(GyU III.) 

FEKETE-PATAK VÖLGYE (Dimrill Dalé) Lásd: Azanulbizar. 
FEKETE-PATAKI KAPU (Dimrill Gate) Lásd: Nagy Kapu. 
FEKETE SZAKADÉK (Black Chasm; Moria) Lásd: Mória 
FEKETE SZÁRNYAK (Black Wings) A repülő nazgűlok. (GyU II.) 
FEKETE VEREM (Black Pit) Lásd: Khazad-dűm. 
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FEKETE VERMEK (Black Pits) Vermek valahol Mordorban, ahol Szauron 
megbüntette engedetlen szolgáit. Elképzelhető, hogy Barad-dür pin
cebörtönei. (GyU III.) 

FEKETE VÉSZ (Great Plague) Az a járvány, amely Középföldén Hk. 1636-
37-ben söpört végig. Délkeletről indult, Haradban és talán Rhün vi
dékén szedte először áldozatait. Gondor elnéptelenedett. Telemnar 
király és gyermekei meghaltak, a Fehér Fa elpusztult. Osgiliath lakói 
közül csak néhányan maradtak életben, ők elmenekültek, és soha 
többé nem tértek vissza. Eriadorban, különösen északon, a járvány 
hatása nem volt túlságosan komoly, ám Cardolan lakossága eltűnt. 
A Megyében Fekete Vésznek nevezték, máshol Nagy Járványként 
emlegették. (GyU I; GyU III.) 

FEKETE VEZÉR (KAPITÁNY) (Black Captain) A nazgűlok urát nevezték 
így, amikor a sereg a GyH során megtámadta Minas Tirithet. (GyU III.) 

FEKETEGYÖKÉR (Blackroot) Lásd: Morthond. 
FEKETEGYÖKÉR-vöLGY (Blackroot Vale) A Feketegyökér (Morthond) 

völgye. (GyU III.) 
FEKETEPATAKI ZÚGÓ (Dimrill Stair) A magyar szövegben „zúgó"-ként 

szerepel, pedig egy kiépített, valószínűleg lépcsős ösvényről van szó, 
amely a Fekete-patak mellett, Azanulbizar és a Vörösfoki-hágó kö
zött húzódik. (GyU I.) 

FÉL-ORKOK (Half-Orcs) Szarumán szolgái, spionok és katonák. Az em
berek és az orkok keresztezéséből jöttek létre. Magasak, akár az em
berek, de a pofájuk akár az orkoké. A Főnök emberei valószínűleg 
fél-orkok voltak. A GyU-ban Tolkien professzor nem használta ezt 
a kifejezést, de az biztos, hogy ilyen lényekre gondolt, amikor ork-
szerű, de nem uruk-hai lényekről írt. (GyU II.; GyU III.) 

FELAGUND (Felagund) Kh. Jelentése: felak + gundu = barlang + vájó. 
A törpök nevezték így Finrodot, talán a nargothrondi munkák 
miatt. (Sz.) 

FELAGUND KAPUI (Doors of Felagund) Nargothrond elülső, a Narog 
felé lévő kapui. Glaurung zúzta be őket. (Sz.) 

FELARÓF (Felaróf) Eorl király lova, az első meara. Eredetileg vádló volt 
Éothéodban. Megölte Léodot, Eorl apját, a nagy lószelídítőt, amikor 
megpróbált felülni a hátára. Ezt követően Eorl odaadó szolgájává 
vált. A „lovak atyjának" is nevezték. (GyU II.; GyU III.) 

FÉLELF Lásd: Féltündék. Lásd: Peredhil. 
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FÉLHOMÁLY GYERMEKE Lásd: Lómion. 
FÉLHOMÁLY-TAVAK Lásd: Aelin-Uial. 
FÉLHOMÁLY TÜNDÉI Lásd: Sindák. 
FELHŐSFŐ (Cloudyhead) Bundushathür nyugori neve. (GyU I.) 
FELLEGVÁR Lásd: Citadella. 
FÉLSZERZET (Halfling) Az emberek nevezték így a hobbitokat. (GyU III.) 
FÉLSZERZET (Halfling) Lásd: Banakil. Az emberek ezen a néven emle

gették a hobbitokat. (GyU III.) 
FÉLTÜNDÉK (Half-Elven) Lásd: Peredhil 
FEN HoLLEN (Fen Hollen) S. Jelentése: zárt ajtó. Ajtó Minas Tirith ha

todik szintjének nyugati oldalán, amelyen keresztül a Megszentelt 
Helyre lehetett eljutni. Azért nevezték így, mert zárva tartották, őr 
állt előtte, és csak a temetések alkalmával nyitották ki. (GyU III.) 

FENGEL (Fengel) Ember, Rohan tizenötödik királya (Hk. 2903-53 kö
zött). Perlekedő, kapzsi, népszerűtlen fickó volt. (GyU III.) 

FÉNY (Light) A Sötétség vagy Árnyék ellentéte, Ilúvatar, az O akaratá
nak elfogadása, teremtő munkájának szépsége. (GyU III.; Sz.) 

FÉNY-TÜNDÉK (Elves of the Light) A Calaquendek. (Sz.) 
FÉNY-TÜNDÉK (Light-Elves) Az eldák Három Csoportja (nemzetsége) 

közül az egyik, valószínűleg a vanyák, akik Valinorban, Araan Fényé
ben éltek/(Sz.; H.) 

FÉNYLŐ IsiL A Hold. (Sz.) 
FÍLI (Fíli) Törp Durin családjából. Dís fia, II. Thorin kuzinja Thorin 

csapatának tagja. Testvérével, Kílivel együtt akkor vesztette életét, 
amikor az Öt Sereg Csatájában megpróbálta megvédeni Thorin tes
tét. (GyU III.) 

FlMBRETHlL (Fimbrethil) S. Jelentése: sudár bükk. Ent, Fangorn szerelme. 
Nyugori neve: Szálsudár. (GyU II.) 

FlNARFlN HÁZA (House of Finarfin) Lásd: Finrod Háza. 
FlNARPHlR (Finarphir) Lásd: Finarfin. 
FiNDARÁTÓ (Findaráto) Q. Jelentése: hajban gazdag férfi. Finrod quenya 

neve. (Sz.) 
FlNARFlN (Finarfin) Nolda herceg, Finwé harmadik fia, anyja Indis volt. 

A teler Eárwennel kötött házasságot, öt gyermekük született, köztük 
Finrod és Galadriel. Finarfin megpróbált kimaradni az eldamari nol-
dák vitáiból, de végül csatlakozott a Melkort üldözőkhöz. A Testvér
mészárlást követően Tirionba ment, ahol megbocsátottak neki. A nyu-
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gáton maradt noldák uralkodója lett. Középföldén, a Nagy Csatában 
ő vezette népét. O volt Finwé legszebb, legbölcsebb fia. A GyU III. 
részében egy helyütt Finaphirnek nevezik. (GyU III.; Sz.) 

FlNDEGlL (Findegil) S. Jelentése: csillag. Gondori ember, a király írnoka. 
Élt: Nk. 172 körül. A Megye thánja számára ő készítette el a Piros 
Könyv egy másolatát. (GyU I.) 

FiNDUlLAS (Finduilas) Gondori dúnadán, Adrahil leánya, II. Denethor 
felesége, Boromir és Faramir anyja. Szép, szelíd asszony volt. Házas
ságkötése után hiányzott neki a tenger és a délvidék szabadsága, ret
tegett Mordor Árnyékától. Élt: Hk. 2950-2988. Hk. 2976-ban ment 
feleségül Denethorhoz, a következő tizenkét év során fokozatosan 
halványult élete lángja. A bánatba és a félelembe halt bele. (GyU III.) 

FiNDUlLAS (Finduilas) S. Jelentése: haj. Nolda hercegnő, Orodreth leánya. 
Szerették egymást Gwindorral, ám amikor Túrin Nargothrondba 
ment, Finduilas beleszeretett. Túrin nem viszonozta érzelmeit. Gwin-
dor a halálakor Túrinra bízta Finduilas védelmét és megjövendölte, 
hogy csakis a nő mentheti meg az edánokat a pusztulástól. Finduilast 
az orkok Nargothrond feldúlásakor fogságba ejtették, Túrin azon
ban — mivel Glaurung megtévesztette — Dor-lóminba ment, Morwen 
és Nienor után. Finduilast fogvatartói megölték, amikor Brethil ha-
ladjai a Teiglin gázlójánál csapdába csalták őket. A haladok Haudh-
en-Ellethnél temették el. Gwindor „Faelivrin"-nek nevezte. (Sz.) 

FiNGLAS (Finglas) S. Jelentése: haj-levél. Ent, a GyH háború idején élő 
három legvénebb ent közül az egyik. A Hk. végére álmos, „fás" lett, 
keveset mozgott. Levélszerű szőr borította. Nyugori neve Lombfürt 
volt. (GyU II.) 

FiNGOLFIN (Fingolfin) Nolda herceg, Finwé második fia, az anyja Indis 
volt. Gyermekei: Fingon, Turgon, Aredhel. Bár Féanor Eldamarban 
megsértette és megtámadta, megőrizte hidegvérét és megbocsátott. 
Fiai sürgetésére csatlakozott a noldák lázadásához, hogy megvédje 
népét Féanor keménységétől. Finarfin tündéit is vezette. Féanor 
Aramanban magára hagyta, így egyedül kellett vezetnie a Helcaraxén 
való átkelést. Ahogy bevonult Középföldére, felkelt a Hold, virágok 
jelentek meg a talpa alatt, és Morgoth erői visszahúzódtak. Hithlum-
ban telepedett meg, felkészült a hosszú háborúra. Féanor halála után 
ő lett a noldák Nagykirálya. Több évszázadon keresztül ő irányítot
ta Angband ostromát. Amikor az edánok megérkeztek Beleriandba, 
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Fingolfin kapcsolatba lépett a Harmadik Házzal, és megengedte tag
jainak, hogy letelepedjenek Dor-lóminban. 
A Dagor Bragollach során kénytelen volt visszavonulni Ard-galentől. 
Eithel Sirionba és az Ered Wethrinbe ment. Végül, amikor látta, hogy 
a noldák minden fronton vereséget szenvednek, erőt vett rajta a két
ségbeesés és a düh. Átkelt Ard-galenen, meg sem állt Angband kapu
jáig, ahol Ek. 455-ben párharcra hívta Morgothot. Hétszer sebesítet
te meg ellenfelét, de végül vesztett. Holttestét Thorondor temette el 
az Echoriath északi részén. O volt Finwé fiai közül a legerősebb, leg
vitézebb. Zászlója: kék-fehér. Kardja a Ringil. Észak Királyának is 
nevezték. (Sz.) 

FINGOLFIN HÁZA (House of Fingolfin) A középföldei nolda Nagyki
rályok és utódaik nemzetsége, az ő leszármazottaik voltak Eárendil és 
a fél-tündék. Puszta kalandvágyból csatlakoztak a lázadó noldákhoz. 
Beleriandban Ulmo védelmezte őket, ám Hithlum és Gondolin buká
sát követően a H á z csak Gil-galad személyében élt tovább, aki a Mk.-
ban a noldák Nagykirálya lett. (Sz.) 

FINGON (Fingon) Nolda tünde, Fingolfin fia, Gil-galad apja, Ek. 455-73 
közöt t a noldák Nagykirálya Közép földén. Eldamarban jóban volt 
Maedhrosszal, Angroddal és Aegnorral. Azon ifjú nolda hercegek 
közé tartozott, akik üldözni akarták Melkort és a szilmarilokat, bár 
kevéssé szerették Féanort. A visszavonulás során ő vezette Fingolfin 
csapatait, harcolt a Testvérmészárlásban. 
Amikor visszatért Középföldére, megszüntette a Féanor Háza és a 
többi nolda közötti nézeteltérést, és Thorondor segítségével hősiesen 
megszabadította láncaitól Maedhrost. Ezt követően Dor-lóminban 
telepedett le, egészen az edánok érkezéséig ott maradt. Bátran har
colt Beleriand háborúiban, Ek. 260 táján legyőzte Glaurungot. Apja 
halála után Nagykirály lett. A Nirnaeth Arnoediadban ölték meg a 
balrogok. Nevének eredeti, quenya formája Findakánó volt. (Sz.) 

FiNROD (Finrod) Nolda tünde, Finartin legidősebb fia. Eldamarban jóban 
volt Turgonnal, és kelletlenül bár, de csatlakozott a noldák lázadásához. 
Szerelme, a vanya Amané nem követte a száműzetésbe. Középföldén, 
a hosszú menetelés során egyike volt azoknak, akik Fingolfin seregét 
vezették. Beleriandban először Tol Sirionban telepedett le és megépí
tette Minas Tirithet. Ulmo tanácsára létrehozta a narogi barlangokat, 
és megkezdte Nargothrond építését, aminek később királya lett. 
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Ö volt az első elda, aki találkozott az edánokkal. Ossiriandban tanít
gatta őket. Harcolt Beleriand háborúiban. A Dagor Bragollachban 
bekerítették az orkok, de Barahir megmentette. Ezért egy gyűrűt 
adott Barahirnak, amely hűségét és barátságát jelképezte. Amikor ké
sőbb Béren Nargothrondba érkezett, és segítséget kért tőle, Finrod 
vállalta a szilmarillal kapcsolatos küldetést. Szauron párharcban le
győzte. Berennel együtt börtönbe került, Minas Tirithben zárták be, 
amely egykor az övé volt. Egy farkas ölte meg, amikor megpróbálta 
megvédeni Berent. Tol Sirionban temették el. Erős volt, bölcs és igaz
ságos. Szeretett utazni. Egyéb nevei: Felagund; Barlangok Ura; Nóm; 
Hűséges; Ember-barát. Nevének eredeti, quenya alakja: Findarátó. 
(GyU III.) 

FlNROD HÁZA (House of Finrod) Finwé Házának harmadik ága. Való
jában Finarfin Háza volt, ám ő nem csatlakozott a lázadó noldákhoz, 
így Finrod lett helyette a vezér és Nargothrond királya. A Ház nem 
igazán bonyolódott bele Beleriand háborúiba. Az Ek. végén megle
pően sokan voltak. Galadriel, Gildor és talán Glorfindel is ehhez a 
nemzetséghez tartozott. Aranyhajúak voltak, mivel Finarfint a vanya 
Indis szülte. (GyU I.; GyU III.) 

FlIWÉ (Finwé) Q. Nolda tünde, azon követek egyike, akiket Oromé 
Amanba küldött. Később a Nagy Utazásra vállalkozó noldák egyik 
vezetője. Két felesége volt. Az elsőtől, Mírieltől egy fia született, Féa-
nor, a másodiktól, Indistől kettő: Fingolfin és Finarfin. Valinor fény
kora idején Tirion királya volt. Rajongásig szerette Féanort, vele volt 
Formenosban, a tizenkét esztendeig tartó száműzetésben. Itt halt meg, 
Melkor végzett vele, amikor családja kincseit védelmezte. (Sz.) 

FlNWÉ HÁZA (House of Finwé) Nolda királyi ház. Tagjai közül kerül
tek ki a középföldei nolda Nagykirályok. (Sz.) 

FÍRIEL (Fíriel) Gondori asszony, az egyik gondori eredetű hobbit vers 
szereplője. Gyönyörű volt, ezért a tengerentúlra készülő tündék fel
ajánlották neki, hogy magukkal viszik. Halandósága miatt nem élhe
tett a lehetőséggel. (TB.) 

FÍRIEL (Fíriel) Hobbit, Megye-lakó, Elanor és Fastred leánya. Élt: Nk. 
100 körül. (TB.) 

FÍRIEL (Fíriel) Q. Jelentése: halandó asszony. Gondori dúnadán, On-
doher király leánya. Hk. 1940-ben feleségül ment Arveduihoz. 
(GyU. III.; TB.) 
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FÍRIEN MEZEJE (Firienfeld) Roh. Jelentése: hegyi mező. Dúnharg me
zeje. (GyU III.) 

FÍRIENFÁS (Firien Wood, Firienwood) Tölgyerdő az Ered Nimrais lábá
nál, Rohan és Gondor határán. Itt élt az Everholt vaddisznó, míg 
Folca Hk. 2864-ben megölte. Itt volt Halfirien is. (GyU L; GyU III.) 

FÍRIMÁK (Fírimar) Q. Jelentése: halandók. Az emberek, ahogy az eldák 
nevezek őket. (Sz.) 

FlRlTH (Firith) S. A quellé sinda neve. (GyU III.) 
FLADRIF (Fladrif) S. Jelentése, bőr-kéreg. Ent, a GyH idején a három 

legvénebb ent közül az egyik. Vasudvardtól nyugatra élt, amikor Sza
rumán gonosszá vált, az orkok megsebezték. Ezt követően visszahú
zódott a Fangorn magasabb lejtőire, ahonnan nem volt hajlandó lej
jebb menni. Nyugori neve Kéregirha volt. (GyU II.) 

FLÓI (Flói) Törp. Hk. 2989-ben Balinnal Khazad-dümba ment, ahol a 
Nagy Kapuk előtt vívott csatában egy ork nyílvessző végzett vele. 
Halála előtt megölte az ellenség egyik fontos harcosát, talán egy trolit, 
esetleg egy urukot. A Tükör-tónál temették el. (GyU I.) 

F O G Ó (Grip) A hentes kutyájának neve Bilbó versében. A magyar szö
vegben nem említik név szerint, de mivel az angolban ua. a neve, 
mint Zsizsik gazda kutyájának, elneveztük „Fogó"-nak. (TB.) 

F O G Ó (Grip) Zsizsik gazda egyik farkasszerű kutyája. (GyU I.) 
FoLCA (Folca) Ember, Rohan tizenharmadik királya (Hk. 2851-64 kö

zött). Élt: Hk. 2804—64. Nagy vadász. O ölte meg a 2799-es invázió 
után Rohanban maradt utolsó orkot és Everholt vadkanját. Sajnos, az 
állat halálos sebeket ejtett rajta. (GyU III.) 

FoLCRED (Folcred) Rohani ember, Folcwine király fia, Fastred ikertest
vére. Élt: Hk. 2858-85. (GyU III.) 

FOLCWINE (Folcwine) Ember, Rohan tizennegyedik királya (Hk. 2864-
2903 között). O szerezte vissza a dúnföldiektől az Adorn és a Vas
folyó közötti területet. 2885-ben ikerfiai, Fastred és Folcred vezeté
sével sereget küldött a Poros gázlójánál készülő csatába, Gondor 
megsegítésére. (GyU III.) 

FoLDE (Földe) Rohan egyik része, a királyi család otthona. (GyU III.) 
FoLYÓ-ASSZONY (River-Woman) Az Öreg Erdőben, a Fűztekeres egyik 

mély tavában élő hölgy, Aranymag anyja. (TB) 
FOLYÓ-FOLYÓ (River Running) Folyó, mely Erebor elülső kapujától ha

lad a Rhűn-tenger felé. Körülbelül hatszáz mérföld hosszú. Keresz-
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tülhalad a Hosszú-tavon, vízesés formájában bukik ki belőle. Legfon
tosabb mellékfolyói: Erdei-folyó; Carnen. Fontos kereskedelmi útvo
nal. Sinda nyelven Celduinnak nevezik. (GyU I.; GyU III.; H.) 

FoLYÓ-LEÁNY (River-Daughter) Lásd: Aranymag. (TB) 
FOLYÓKÖZ (Angle) A Mitheithel és a Bruinen közötti földterület. 

Hk. 1150 és 1350 között számos sztúr élt itt, de Angmar háborús fe
nyegetése miatt elköltöztek a vidékről. A GyH idején javarészt lakat
lan volt, csak a Trollbozót trolijai éltek itt. (GyU III.) 

FOLYÓKÖZ (Tongue) Földnyelv Lórién legdélibb csücskében, a Celeb-
rant és az Anduin között. Celeborn és Galadriel itt búcsúztatta el a 
Gyűrű-társaságot. (GyU I.) 

FOLYÓVÖLGY (Dingle) A Fűztekeres völgye az Öreg Erdőben, az itt la
kozó gonoszság központja. Egyebek mellett itt található Öreg Fűz
fa-apó is. (GyU L; TB.) 

FORGOIL (Forgoil) Dúnföldi szó, jelentése: szalmafej. A dúnföldiek ne
vezték így a rohírokat. (GyU II.; GyU III.) 

FoRLAND Lásd: Forlond. 
FORLINDON (Forlindon) S. Jelentése: Eszak-Lindon. Lindonnak a Lhűn-

öböltől északra eső része. A Mk.-ban itt élt Gil-galad. (GyU L; 
GyU III.) 

FoRLOND (Forlond) S. Szó szerinti jelentése: északi kikötő. Kikötő a 
Lhún-öböl északi részén. A GyU I. részében hibásan „Forland"-
ként szerepel. (GyU I.) 

FoRLONG (Forlong) Gondori ember, Lossarnach ura. Bár idős volt, 
bátran harcolt a pelennori csatában, ahol a keletlakók előbb elszakí
tották embereitől, majd megölték. „Kövér Forlong"-nak is nevezték, 
érthető okok miatt. (GyU III.) 

FoRMEN (Formen) Q. Jelentése: észak. A b tengwa neve (10). Közhaszná
latú jel az északi irány jelölésére, még azokban a nyelvekben is, amelyek
ben az „észak" szó nem ezzel a szimbólummal kezdődik. (GyU III.) 

FoRMENOS (Formenos) Q. Jelentése: északi citadella. Finwé erődje és 
kincsesháza Valinor északi részén. Féanor száműzetése idején épült. 
Melkor innen lopta el a szilmarilokat, itt ölte meg Finwét. (Sz.) 

FORN (Forn) A törpök nevezték így Bombadil Tornát. (GyU I.) 
FoRNOST ERAIN (Fornost Erain) S. Jelentése: királyok északi erődje. 

Város az Északi-dombságon, Arnor második legnagyobb települése, 
a Hk.-ban fővárosa. Arthedain fővárosa. Hk. 1974-ben Angmar el-
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foglalta. Bár a következő évben a fornosti csata után felszabadult, la
katlan maradt. Egy palantírt őriztek falai között, egészen Hk. 1974-ig. 
Nyugoriul Északi Temetődomb volt a neve. Lakatlanná válása után 
Holtak Árkának nevezték. (GyU I.; GyU III.) 

FORNOSTI AMLAITH (Amlaith of Fornost) S. Meghalt: Hk. 946. Dúna-
dán, Arthedain első királya. Uralkodott Mk. 861-946 között. Earen-
dur legidősebb fia, Arnor utolsó királya. (GyU III.) 

FORNOSTI CSATA (Battle of Fornost) Csata, amelyet Hk. 1975-ben vív
tak. Círdan és Eárnur gondori és arnori csapatai - amelyet a Glorfin-
del által vezetett völgyzugolyi sereg segített - ütköztek meg a Boszor
kányúrral. Győzelmet arattak és megtörték Angmar hatalmát. A Megye 
állítólag egy csapat íjászt küldött csatába. (GyU I.; GyU III.) 

FOROCHEL (Forochel) S. Jelentése: észak. Hideg, kopár vidék Közép
földe északi részén, a Megyétől körülbelül 300 mérföldnyire. Klímá
ját a Morgoth befolyásolja. A Hk.-ban egyedül a lossothiak éltek itt. 
(GyU L; GyU III.) 

FoROCHEL-FOK (Cape of Forochel) Földnyelv Forochel Jég-öblének 
északnyugati részén. A lossothiak találtak itt menedéket. (GyU III.) 

FoROCHEL-ÖBÖL (Ice Bay of Forochel) Öböl Középfölde északi vidé
kén a Hk.-ban. A Tengerre nyíló hatalmas, névtelen öböl déli része. 
Telente befagyott. (GyU L; GyU III.) 

FORODWAITH (Forodwaith) S. Jelentése: északi emberek. Az Ek.-ban 
Forochelben és Középfölde legészakibb részein élő emberek. (GyU III.) 

Fox DoWNS (Fox Downs) A GyU néhány angol nyelvű kiadásában 
szereplő név, a „Far Downs" hibás alakja. Lásd: Messzi Dombság. 

FŐKAPU (Front Gate) Erebor főkapuja, amelyen keresztül a Folyó-fo-
lyó áthalad. Szmog csak ezt az egy kaput nem torlaszolta el, ezt hasz
nálta. Egyéb nevei: Erebor kapuja; a Kapu. (GyU III.) 

FÖLD (Earth) Lásd: Arda. (Sz.) 
FÖLD GYERMEKEI (Children of Earth) Ilúvatar Gyermekei, esetleg csak 

a tündék. (Sz.) 
FÖLD URA (Lord of the Earth) Lásd: Szauron. 
FÖLDI KIRÁLYSÁG (Kingdom of Earth) Lásd: Arda. 
FŐMEGYEŐR (First Shirriff) A nagyüregi ispán hivatalos címe. (GyU I.) 
FŐNÖK (Chief, The) A név és cím, amelyet Tarisznyádi-Zsákos Lothó 

bitorolt, amikor a Megyét irányította. Az angol elnevezés a Főmegye-
őr (Chief Shirriff) rövidült változata. (GyU III.) 
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FŐNÖK EMBEREI (Chief's men) Azok, akik a GyH idején Tarisznyádi-
Zsákos Lothót, később Szarumánt szolgálták. Csúf, kapzsi és go
nosz lények voltak, gazfickók, haramiák. Néhányuk már korábban, a 
GyH előtt is dolgozott Szarumánnak. A legtöbbjük sunyi szemű, 
keskeny arcú rondaság volt. Vélhetőleg Szarumán leginkább emberi 
külsővel rendelkező fél-orkjai közül válogatták ki őket. Kapzsi em
bereinek is nevezték őket. (GyU III.) 

FŐNÖK NAGYEMBERE Lásd: Páfrány Pockó. 
FRAM (Fram) Ember, Eothéod ura, Frumgar fia. Élt: Hk. 21. sz. Le

győzte Scathát, a sárkányt, megszerezte kincseit. Később összeve
szett a törpökkel, akik maguknak követelték a vagyont. Vélhetőleg a 
törpök ölték meg. (GyU III.) 

FRAMSBURG (Framsburg) Város vagy erőd az Anduin legészakibb vidé
kén, valószínűleg Eothéod fennhatósága alá tartozott. (A név nem 
szerepel a GyU-ban, csak a műhöz később elkészített térképen talál
ható meg.) 

FRÁR (Frár) Törp. Balinnal együtt Khazad-dűmba ment. Durin hídjának 
és a Második Csarnoknak védelme közben esett el, Hk. 2994-ben. 
(GyUI.) 

FRÉA (Fréa) Ember, Rohan negyedik királya (Hk. 2645-59 között). Élt: 
Hk. 2570-2659. (GyU III.) 

FRÉALÁF (Fréaláf) Ember, Rohan tizedik királya (Hk. 2759-98 között). 
Élt: Hk. 2726-98. Hild (Helm király leánya) fia, a Második Nemzet
ség első tagja. A 2758-as dúnföldei invázió során Dúnhargban kere
sett menedéket. A következő tavaszon váratlanul bevette Meduseldet 
és Edorast, Wulf ekkor vesztette életét. 2759 során a Gondorból kapott 
segítséggel kiűzte a dúnföldieket Rohanból. Mivel Helm király és fi
ai meghaltak az invázió alatt, Frealáf lett a király. Uralkodása alatt 
Szarumán Vasudvardra érkezett, és segített a rohíroknak, akik igen 
legyengültek a Hosszú Tél és a Wulffal vívott háborúk miatt. (GyU III.) 

FREÁWINE (Freáwine) Ember, Rohan ötödik királya (Hk. 2659-80 kö
zött). Élt: Hk. 2594-2680. (GyU III.) 

FRECA (Freca) Ember, rohíri és dúnföldei vér keveredett az ereiben, Wulf 
apja. Nagyon gazdag és hatalmas volt, Adorn közelében óriási birto
kokkal rendelkezett. Helm király nem bízott benne. Freca megsér
tette a királyt, aki nem akarta feleségül adni a lányát Wulfhoz. Helm 
ekkor ölte meg. Meghalt: Hk. 2754-ben. (GyU III.) 
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FREDEGÁR Lásd: Bögyös Fredegár. (GylJ III.) 
FRERI (Frery) Bríben és a Keleti Fertályon a Júle-utó neve. 
FRERIN (Frerin) Törp Durin vérvonalából, II. Thráin második fia, II. Tho-

rin öccse. Élt: Hk. 2751-2799. Amikor Szmog 2770-ben megtámadta 
a törpkirályságot, családjával együtt Ereborba menekült, és Durin né
pével vándorolt, míg végül elesett az azanulbizari csatában. (GyU III.) 

FRODÓ ÁLMA (Frodos Dreme) Lásd: Tengeri csengő. 
FRÓR (Frór) Törp Durin népéből, I. Dáin második fia. Élt: Hk. 2552-89. 

Az apjával együtt halt meg Ered Mithrinben, egy sárkány végzett ve
lük. (GyU III.) 

FRUMGAR (Frumgar) Ember, Éothéod vezére. Hk. 1977-ben északra ve
zette népét korábbi, a Nőszirom-folyó és a Carrok között lévő ottho
nából. A GyU III. részének több kiadásában helytelenül, „Frungor"-
nak írták a nevét. (GyU III.) 

FuiNUR (Fuinur) S. Jelentése: fekete. Fekete númenori. Középföldén a 
haradiak hatalmas ura lett. Élt: Mk. 3300 körül. (Sz.) 

FULLÁNK Zsákos Bilbó kardja, valójában tündetőr. Beleriandban készült 
az Ek.-ban, a nevét Zsákos Bilbó adta. Amikor orkok vannak a kö
zelben, kékes fénnyel világít. Bilbó egy trollbarlangban találta, ami
kor Thorinnal kalandozott. Ö is és Frodó is jó hasznát vette. Frodó 
Cirith Ungol tornyában átadta Samunak, aki ezt követően súlyos se
bet ejtett vele a Banyapókon. (GyU I.; GyU II.; GyU III.; H.) 

FUNDIN (Fundin) Törp Durin vérvonalából. Farin fia, Bálin és Dwalin 
apja. Élt: Hk. 2662-2799. Az azanulbizari csatában esett el. (GyU III.) 

FÚR-FÉRGEK (Were-Worms) Középfölde távolkeleti részének vélhető
leg mesebeli lényei. (H.) 

FURKÁSZ (Sandheaver) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család 
neve. (GyU I.) 

FUTÁRSZOLGÁLAT (Messenger Service) A Megye postaszolgálata. Az 
ispán egyben postamester is. Ehhez a szolgáltatáshoz tartozott a 
Gyorsposta is. (GyU I.) 

FÜGGÖNY (Window-Curtain) Az a vízesés, ami mögé Henneth Annűnt 
építették. (GyU II.) 

FÜLHEGYES (Sharp-Ears) Egy póni azok közül, amelyeket Trufa adott a 
Bakföldéről Imladrisba utazóknak, Hk. 3018-ban. Bríben elveszett, 
de később meglelték, élete végéig Papsajt Ászoknak dolgozott. Bom-
badil Torna nevezte el így (GyU I.) 
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FÜVESÚT (Greenway) Az Északi Út másik neve, amelyet a Hk. végén 
kapott, amikor már nem sűrűn használták. (GyU I.) 

FÜZTEKERES (Withywindle) Folyó, a Sírbuckáknál ered, és az Öreg Erdőn 
áthaladva, Bakfölde déli részénél a Borbuggyanba ömlik. Völgyében, 
a Folyóvölgyben rengeteg fűzfa áll. Ez a terület az Öreg Erdőben la
kozó gonosz erők központja. Aranymag, Bombadil Toma felesége a 
Fűztekeres Folyó-asszonyának lánya. (GyU I.; TB.) 



G A B I L G A T H O L (Gabilgathol) Kh. Belegost. (Sz.) 
GAERYS (Gaerys) S. Jelentése: tenger. Őssé sinda neve. (Sz.) 
GALABAS (Galabas) Lásd: Csavardi. 
G A L A D H R I E L (Galadhriel) S. Jelentése: fák úrnője. Galadriel nevének 

egyik változata, mely arra utal, hogy Lórién erdejének úrnője volt. 
Lásd: Galadriel. (Sz.) 

GALADRIEL (Galadriel) S. Jelentése: a fény úrnője. Született: Ek. Nolda 
hercegnő, Finarfin leánya. A szilmarilok elrablását követően ő volt az 
egyetlen nő, aki komoly szerepet játszott a noldák életében. Vissza 
akart térni Középföldére. A Fingolfin kíséretéhez tartozók egyik ve
zetője volt. 
Középföldén Finroddal a Tol Sinonon lakott, de amikor fivére Nargoth-
rondba költözött, ő Doriathba ment, ahol Celeborn felesége és Melian 
tanítványa lett. Egyetlen gyermeket szült, Celebríant. Doriath eleste 
után Arvernienbe vagy a Sirion torkolatvidékére menekült. Ö volt a be-
leriandi háborúkat túlélő noldák egyetlen vezére. Az Ek. végén megtil
tották neki, hogy visszatérjen Valinorba. A Mk.-ban egy ideig Lindon-
ban és Eregionban élt, azután megalapította Lórient, aminek királynője 
lett. Uralkodása során nagy hasznát vette a Három Gyűrűnek. A Mk.-
ban és a Hk.-ban Lórién biztonságban volt Szaurontól, mert Galadriel 
olvasott a gonosz elméjében, ám az övé zárva maradt előtte. 
A G y H során menedéket és nagy ajándékokat adott a Gyűrű-társa
ságnak, és visszautasította az Egy Gyűrűt, amelyet Frodó kínált fel 
neki. Emiatt a H k . végén a valák megengedték neki, hogy visszatér
jen Valinorba. Erre H k . 3021-ben kerülhetett sor. Magas volt és gyö
nyörű, a haja aranyszínű. Nevének quenya formája: Alatariel. Egyéb 
nevei: Lórién úrnője; Galadhriel; az Erdő Úrnője; Galadrim úrnője; 
az Aranyerdő Varázslónője; Varázslatok Úrnője; Fehér Ú r n ő ; Ga
ladriel királynő. (GyU L; G y U II.; G y U III.) 
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GALADRIEL TÜKRE (Mirror of Galadriel) Medence Caras Galadonban. 
Amikor megtelik vízzel, feltűnnek benne a térben vagy időben távo
li események, tájak, személyek. Galadriel csillag-üvegcséje a Tükör
ből származó vizet tartalmazott. (GyU I.) 

GALADRIM (Galadrim) S. Jelentése: fa-emberek. Lórién tündéi, főként 
erdei-tündék, akiken Celeborn és Galadriel uralkodott. Lórién meg
alapításától (Mk.) egészen Hk. 1980-ig békében éltek. Amikor Khazad-
dűmban kiszabadult a balrog, sokan délre, Dol Amrothba menekül
tek. Többen a tengerentúlra hajóztak ebben az időben. Bár kénytelenek 
voltak harcolni, egészen a Hk. végéig boldogan éltek Lórienben. 
Amikor Galadriel is elutazott, Lórién elhagyatottá vált. A legtöbb ga
ladrim Kelet-Lórienbe ment Celebornnal. Fákra épített, talanokban 
laktak (többesszámú alakja: telain). A sinda egyik nyelvjárását beszél
ték. Nyugoriul Fa-embereknek, vagy Erdei Embereknek nevezték őket. 
(GyU I.; GyU III.) 

GALATHILION (Galathilion) S. Jelentése: fa-hold fehér. Az eldák Fehér 
Fája, Yavanna teremtette a számukra. Mielőtt Mindonba került, Ti-
rionban állt. Telperion modelljének lehet tekinteni, de ez nem fény
lett. Celeborn számos hajtásának egyike volt. Egyéb nevei: Fehér 
Fa; Ezüst Fa; Nemes-tündék Fája; Túna Fája; Tirion Fája. (GyU I.; 
GyU III.) 

GALBASI (Galbasi) Lásd: Csavardi. 
GALDOR (Galdor) S. Adán a Harmadik Házból, Hador idősebbik fia. 

Ek. 440 körül feleségül vette Harethet. Fiaik: Húrin és Huor. Miu
tán apja 455-ben meghalt Galdor a Harmadik Ház ura, Eithel Sirion 
kapitánya lett. 462-ben vesztette életét, amikor Morgoth megostro
molta Eithel Siriont. Egy nyílvessző ölte meg. (Sz.) 

GALDOR (Galdor) S. Tünde Szürkerévből. Círdan futára. Hk. 3019-ben, 
Elrond Tanácsában Círdant képviselte. (GyU I.) 

GALENAS (Galenas) Lásd: Pipafű. 
GÁLION (Gálion) Tünde Vadonföldéről. Thranduil inasa. (H.) 
GÁLMÓD (Gálmód) Rohani ember, Gríma apja. Élt: Ek. 30. sz. (GyU II.) 
GALPSI (Galpsi) Lásd: Csavardi. 
GALUSKA (Fatty Lumpkin) Bombadil Torna pónija. (GyU I.) 
GALUSKA (Flourdumping) Lásd: Kacska Vili. 
GALVORN (Galvorn) S. Jelentése: fénylő fekete. Fekete, csillogó fém, Eöl 

ötvözete. Rugalmas, de erős, akár az acél, a páncélok ideális alapanyaga. 
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Mivel csak Eöllel hozzák kapcsolatba, gyanítható, hogy az ő halála 
után senki sem ismerte az anyag készítésének titkát. (Sz.) 

GAMLING (Gamling) Rohani ember, a kürtvári csata előtt Helm Árka őr
zőinek vezére. Valószínűleg Erkenbrand hadnagya volt. A GyH idején 
idős volt, ezért Öregnek is nevezték. (GyU II.) 

GAMMIDGE (Gammidge) Lásd: Csavardi. 
GAMMIDGY Lásd: Csavardi. 
GAMWICH (Gamwich) Lásd: Csavardi. 
GANDALF (Gandalf) Az egyik istar, Szürke Gandalf néven a Rend má

sodik leghatalmasabb tagja. Nyugodtan kijelenthető, hogy Gandalf az, 
akinek a Nyugat győzelme és Szauron harmadkori bukása köszönhe
tő. Kétezer éven keresztül szünet nélkül, lankadatlan hittel munkál
kodott azon, hogy célja valósággá váljon, és az idők során előrelátóan 
számos hatalmat felsorakoztatott maga mellé, akik segítségére siet
tek a Szauron elleni végső harcban. 
Amikor nagyjából Hk. 1000 körül Középföldére érkezett, Círdantól 
megkapta a Naryát, a Három Gyűrű egyikét. A Harmadkorban Gan-
dalfnak számtalan kalandban és megpróbáltatásban volt része, melyek 
közül e könyv lapjain mindössze a legfontosabbakat van módunk meg
említeni. 2063-ban, a Fehér Tanács kérésére Dol Goldurba ment kém
kedni, de nem tudta kideríteni, ki uralja azt a földet. 2850-ben ismét be
jutott Dol Goldurba, és megtudta, hogy a birodalom ura maga Szauron. 
Thráintól megszerezte Erebor kulcsát, és sikerült megszöknie. Később, 
2941-ben Gandalf sugalmazta Thorinnak Erebor visszafoglalásának 
ötletét. Célja egy erős északi birodalom létrehozása volt, ami képes 
visszaverni a Szauron vezette keletiek támadásait. Amikor sikerült rá
vennie Thorint, hogy vegye fel a csapatba a Megyében élő Zsákos 
Bilbót, mint betörőt - talán azért, mert szerette volna, ha a későbbiek
ben a Megyében élő félszerzetekre is számíthat —, még nem tudhatta, 
hogy döntésének sokkal fontosabb következményei lesznek: a kaland 
során ugyanis Bilbó szert tett az Egy Gyűrűre. Gandalf gyanította, 
hogy valóban az Egy Gyűrű került a hobbit birtokába, ezért a Kószák 
segítségével állandóan szemmel tartotta a Megyét és Bilbót. 
3001-ben rávette Bilbót, hogy ajándékozza az Egy Gyűrűt Frodónak 
(az, hogy Bilbó képes volt erre, egyedülálló tett, és csak megerősítette 
Gandalf kiváló véleményét a hobbitokról), és 3018-ban mozgásba len
dítette a Végzet-katlanhoz indított küldetést. Gandalf jelentős mér-
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tékben befolyásolta azokat, akik részt vettek Elrond tanácskozásán, 
hiszen egyedül ő ismerte a Gyűrű és Szauron árulásának történetét; 
később tagja lett a Gyűrű-társaságnak. Habár Mória tárnáiban életét 
vesztette a balroggal folytatott küzdelemben, visszaküldték Közép
földére, hogy befejezhesse küldetését. 
A Gyűrűháború során felszabadította Théoden királyt Gríma varázs
lata alól, száműzte Szarumánt az istarok sorai közül, és felbecsülhetet
len értékű tanácsokkal látta el Göndört és Rohant. A pelennori csatá
ban, Minas Tirith kapujában összemérte erejét a nazgűlok urával, és 
ezzel sikerült értékes perceket szereznie, míg megérkezett a rohirok 
felmentő serege. 
Miután a Gyűrűháború győzedelmesen véget ért, és ezzel Gandalf si
keresen teljesítette feladatát, a Gyűrű-őrzőkkel együtt ő is utolsó út
jára indult és átkelt a Tengeren. 
Gandalf szürke köpönyeges, ősz hajú (visszatérése után fehér köpö
nyeges és fehér hajú), hajlott öregembernek látszott, akit bárki könnye
dén minden lében kanál, vénséges varázslónak vélhetett, bizonyos 
alkalmakkor azonban kimutatta valódi hatalmát. A balroggal vívott 
csatája előtt teste egyértelműen halandó volt, amit mind fegyverek
kel, mind „varázserővel" meg lehetett sebezni. Fehér Gandalfként 
azonban egyetlen fegyver sem sebezhette meg, és számottevően na
gyobb hatalommal rendelkezett a láthatatlan erők felett. 
Nyugatföldet járta és nem volt állandó otthona. Az istarok közül ő 
állt a legközelebb az eldákhoz, és ő volt az egyetlen varázsló, aki igazán 
törődött az olyan - első látásra jelentéktelennek látszó - lényekkel, 
mint a hobbitok vagy a fák. A tudás és (talán Naryának köszönhetően) 
a tűz nagymestere volt. 

Aragorn barátja és tanítómestere lett, akit láthatóan minden ember
nél jobban kedvelt, ők ketten rengeteget segítettek egymásnak. 2941 
után új fegyvert szerzett a botja mellé, a Glamdring nevű kardot. 
3018-ban, miután megszökött Vasudvardból, betörte Keselyüstököt, 
Rohan legkitűnőbb lovát, amely a Gyűrűháború további részében 
mindvégig hátasául szolgált. 
A „Gandalf" nevet az északi emberektől kapta. A tündék Mithrandir-
nak nevezték; a nyugon nyelven Szürke Vándornak és Szürke Zarán
doknak hívták. A törpök Tharkűnnak szólították, a haradiak Incánus-
nak, a rohirok Zsufazekés Gandalfnak, vagy - bizonyos alkalmakkor -
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Vészmadárnak (Théoden nevezte így), Láthspellnek (Gríma szólí
totta ily módon) és a Szürke Bolondnak (II. Denethor hívta ezen a 
néven, aki nem kedvelte, mert gyermekkori riválisa, Thorondir barátja 
volt). Más néven: Szauron Ellensége és (a Gyűrűháborúban) a Fehér 
Lovas. Valódi neve, amit a valinoriaktól kapott ifjúkorában: Olórin. 
Lehet, hogy maia volt. 

GÁRULF (Gárulf) Rohani ember, Eomer éoredjének Kószája. Az éored 
és Uglúk orkjai közötti egyik csata során halt meg Hk. 3019-ben. 
(GyU II.) 

GÁZLÓ A TB-ben említett gázló, valószínűleg azonos a Szirtfői Gázló
val. (TB). 

GELION (Gelion) S. Beleriand folyója, a Helevorn-tótól és Rerír-hegytől 
déli irányba tart, ez alkotja Ossiriand nyugati határát. Kétszer olyan 
hosszú, mint a Sirion, de nem annyira széles és mély. (Sz.) 

GELMIR (Gelmir) Nemes-tünde Nargothrondból, Guilin fia, Gwindor 
. fivére. A Dagor Bragollach során Morgoth fogságba ejtette és meg

vakította. Később Barad Eithel falainál lelte halálát. (Sz.) 
GELMIR (Gelmir) Nolda tünde, Arminas társa. Élt: Ek. 496 körül. (Sz.) 
GELYDH (Gelydh) Lásd: G o l o d h r i m . 
G E R G Ő (Andy) Lásd: Kendervégi Böszme Gergely, kötélverő 
GERGŐFI (Anson Roper) Hobbi t , Megye-lakó. Kendervégi Böszme 

Gergely fia. Valószínűleg Kendervégen élt, és majdnem biztos, hogy 
kötélverő volt. Született H k . 2961 körül. (GyU III.) 

G E R O N T I U S Lásd: Ö r e g Tuk 
G H Á N - B U R I - G H Á N (Ghán-buri-Ghán) Ember, a Fanyüvők vezére. 

A G y H idején keresztülvezette a rohírokat a Drúadán-erdőségen, 
így lehetővé tette a számukra, hogy elkerüljék a Nagy Nyugati O r 
szágutat őrző, orkokból és keletlakókból álló sereget. Másik neve: 
Ghan. (GyU III.) 

GiL-EsTEL (Gil-Estel) S. Jelentése: a remény csillaga. Lásd: Nyugatkör 
Lángja. (Sz.) 

GlL-GALAD (Gil-Galad) S. Jelentése: sugárzó csillag. Élt Ek.-Mk. 3441. 
Nolda tünde, Fingon fia, a középföldei noldák utolsó Nagykirálya. 
Hithlumban született. Amikor Fingolfin meghalt a Dagor Bragollach 
során, Gil-galadot Falasba küldték. Amikor a Szürkerévet lerohanták, 
Balarba menekült. Miután Turgon Gondolin bukásakor meghalt, Nagy
királynak nevezték. A Mk.-ban Középföldén maradt, Lindon ura volt, 
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a Sötét Esztendők során Szauronnal harcolt. Amikor N ú m e n o r bu
kását követően Szauron megtámadta Göndört, Gil-galad Elendillel 
létrehozta az emberek és tündék Utolsó Szövetségét. Elendillel kö
zösen ő vezette azt a sereget, amely 3434-ben a dagorladi csatában le
győzte Szauront, majd megostromolta Barad-dűrt. 3441-ben Elendillel 
ismét legyőzte Szauront, de ő maga is elesett a küzdelemben: Szauron 
testének hője perzselte halálra. Fegyvere a híres lándzsa, Aeglos volt. 
Ö volt a Vilya, a H á r o m Gyűrű legerősebbikének hordozója. Szüle
tésekor az Ereinion nevet kapta. Később Ereinion Gil-galadnak ne
vezték. (GyU I.; G y U III.) 

GlL-GALAD HALÁIA (Fali of Gil-Galad, The) Tünde-dal, amelyet nyu-
gorira Bilbó fordított le. Barad-dűr ostromának és Gil-galad halálának 
történetét meséli el. (Sz.) 

GiLDOR (Gildor) S. Jelentése: csillag. Adán az Első Házból, Barahir 
utolsó haramiáinak egyike. Meghalt: Ek. 460. (Sz.) 

GiLDOR INGLORION (Gildor Inglorion) Elda Finrod házából. A G y H 
idején Völgyzugolyban élt. A Gyűrű-őrzők utolsó csapatával átment 
a tengerentúlra. (GyU I.; G y U III.) 

GiLRAEN (Gilraen) S. Jelentése: vándorló csillag. Északi dúnadán, Dírhael 
leánya. Élt: H k . 2907-3007. 2929-ben feleségül ment II. Arathorn-
hoz, 2931-ben megszülte egyetlen gyermekét, Aragornt. Férje halá
lától, 2933-tól egészen 2954-ig, Völgyzugolyban élt, azután vissza
tért családjához, amely valahol Eriadorban lakott. (GyU III.) 

GlLRAIN (Gilrain) S. Folyó Lebenninben, Gondorban. Az Ered Nim-
raisban ered, déli irányba tart, és az Ethir Anduintól nyugatra ömlik 
a Belfalas-öbölbe. Fő mellékfolyója a Serni. (GyU I.; G y U III.) 

GlLTHONIEL (Gilthoniel) S. Jelentése: csillagkovács. Lásd: Varda 
GlMlLKHÁD (Gimilkhád) Ad. Númenori dúnadán, Ar-Gimilzőr kisebbik 

fia, Ar-Pharazőn apja. Élt: Mk. 3175 körül. Erős, erőszakos ember, 
fivére, Tar-Palantir uralkodása idején ő vezette a Király Embereit. 
198 éves korában halt meg. (Sz.) 

GlMLl (Gimli) Törp Durin vérvonalából. Született: H k . 2879-ben. Glóin 
fia. Ifjúkorát vélhetőleg Ered Luinban töltötte, majd 2941-ben - apjá
val együtt - Ereborba ment. 3018-ban elkísérte Glóint Imladrisba. O t t 
kiválasztották, hogy képviselje a törpöket a Gyűrű-társaságban, ame
lyet keresztülvezetett Khazad-dűmon. O volt az első olyan törp, aki 
Durin kora óta belépett Lórienbe. Galadriel feltétlen híve és Legolas 
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közeli barátja lett. A Szövetség felbomlása után Legolasszal és Ara-
gornnal Rohanba utazott, ahol elszántan küzdött a kürtvári csatában. 
Ezt követően Aragornnal a H o l t a k Ösvényén átment Minas Tirith-
be. Harcolt a pelennori csatában, részt vett a Morannon melletti har
cokban. A G y H után néhány törpöt Ereborból Rohanba vitt, ahol a 
Csillogó Barlangok ura lett. N k . 120-ban Legolasszal a tengerentúl
ra hajózott. Példa nélküli cselekedetére csupán az lehet a magyarázat, 
hogy őszintén szerette Legolast és Galadrielt. Tünde-barátnak hívták. 
Fürthordozónak is nevezték, mert Galadriel megajándékozta egy haj
tinccsel. (GyU I.; G y U III.) 

GlNGLITH (Ginglith) S. Folyó Beleriand nyugati részén. A N a r o g mel
lékfolyója, Tumhalad síkságának nyugati határa. (Sz.) 

GiRION (Girion) S. Ember, Suhatag régi királyi családjának utolsó tag
ja. Szmog ölte meg H k . 2770-ben. Felesége és gyermekei megmene
kültek. (H.) 

GlRITHRON (Girithron) Lásd: Ringare. 
GLAMDRING (Glamdring) S. Jelentése: ellenség pörölye. Gandalf kard

ja. Gondolin tündéi készítették a beleriandi háború során, Turgon vi
selte. Gondolin bukása után valahogy egy trolihoz jutott, Gandalf 
Hk. 2941-ben talált rá. A G y H végéig ezt használta, állítólag magá
val vitte a tengerentúlra. Mint minden hasonló fegyver, Glamdring is 
kékes fényt bocsátott ki magából, ha orkok voltak a közelében. 
(GyU L; G y U III.) 

GLAMHOTH (Glamhoth) S. Jelentése: sötét horda. Az orkok. (Sz.) 
GLANDUIN (Glanduin) S. Folyó, mely a Köd-hegységben ered, és Thar-

badnál csatlakozik a Mitheithelhez. Nyugoriul H a t t y ú s folyónak 
nevezik, mert az alsó folyásvidékén számos hattyú élt. (GyU. III.) 

GLAURUNG (Glaurung) Sárkány, az első és legnagyobb urulók. Mor-
goth nevelgette Angbandban. Először Ek. 260-ban jelent meg, ekkor 
Ard-galent dúlta fel. Mivel még viszonylag fejletlen volt, Fingon lo
vas íjászai elkergették. Következő színrelépése a Dagor Bragollach 
idején történt. Ekkor már kifejlett bestia volt, Morgoth seregeinek 
legerősebb tagja. Felperzselte Lothlannt, megnyitotta a Maglor-hasa-
dékot. A Nirnaeth Arnoediadban az ő megjelenése változtatta meg a 
csata menetét. Szétválasztotta egymástól a noldák keleti és nyugati 
seregeit, majd a keletlakók segítségével nekilátott a nyugatiak elpusz
tításának. Belegost törpjei állították meg. Megölte urukat, Azaghált, 
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ám a hős törp előtte még megsebezte, és ezzel visszavonulásra kény
szerítette. 
496-ban hadjáratot vezetett Nargothrond ellen. Felperzselte Eithel 
Ivrint és Talath Dirnent. Tumhaladnál megroppantotta a nargoth-
rondi sereget, ledöntötte Felagund Kapuját és a hidat, megkaparin
totta Nargothrond kincseit. Hatalmába kerítette Túrint és Nienort . 
Megakadályozta, hogy Túrin megmentse Finduilast, elvette Nienor 
emlékezőképességét, így ő tehető felelőssé az öngyilkosságukért. 
Túrint megbosszulták: Cabed-en-Arasnál a hős súlyos sebet ejtett Gla-
urung hasán. Glaurung és Túrin párbeszédeiből az derül ki, hogy a 
sárkány kezdettől fogva gyűlölte Húrin Gyermekeit, de Morgoth to
vább szította benne ezt az érzést. (Sz.) 

GLÉOWINE (Gléowine) Rohani ember, Théoden dalnoka. A G y H után 
megénekelte Théoden tetteit, és halálának történetét. ( G y U III.) 

GLINGAL (Glingal) S. Jelentése: függő láng; csillámló láng. Mesterséges 
fa, Turgon készítette aranyból, a Laurehn mintájára. Gondolin kirá
lyi udvarában állt. (Sz.) 

GLIRHUIN (Glirhuin) Ember Brethilből. Látnók és dalnok. Élt: Ek. 6. szá
zad. (Sz.) 

GLÓIN (Glóin) Törp D u n n vérvonalából, Gróin fia, Gimli apja. Thráin 
és Thorin társa volt az azanulbizari csata után. Thorin csapatának is 
tagja volt, ennek az expedíciónak köszönhetően meggazdagodott. 
3018-ban Gimlivel Völgyzugolyba ment, hogy tanácsot kérjen El-
rondtól, az erebori törpéknek. Részt vett Elrond tanácskozásán. 
( G y U I.; Gy III.; H.) 

G L Ó I N (Glóin) Törp, Durin népének királya Ered Mithrinben (Hk. 2283-
2385 között) . Élt: H k . 2136-2385. (GyU III.) 

GLÓREDHEL (Glóredhel) S. Jelentése: arany elda. Adán a Harmadik Ház
ból, Hador leánya. Haldirhoz ment feleségül, gyermekük Handir 
volt. Élt: Ek. 440 körül. (Sz.) 

GLORFINDEL (Glorfindel) Nagyhatalmú elda úr, valószínűleg Finarfin 
házából. A G y H idején Völgyzugolyban - Elrond után - ő volt a má
sodik legfontosabb tünde. O vezette azt a tündecsapatot, amelyik 
H k . 1975-ben a fornosti csatában kisegítette Angmart. 3018-ban ta
lálkozott Frodóval, akit elkísért Völgyzugolyba. A Bruinen gázlójá
nál harcolt a nazgűlokkal. Lova a fehér mén, Asfaloth volt. (GyU I.; 
G y U III.) 
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GLORFINDEL (Glorfindel) S. Jelentése: aranyhaj. Elda úr Gondolinból, 
Turgon egyik kapitánya. A Nirnaeth Arnoediad során ő irányította a 
G o n d o l i n d r i m bal szárnyát. Gondolin eleste után csatlakozott Tuor-
hoz, Idrilhez és a többi túlélőhöz. A menekülő csapatot Cirith Tho-
ronathban csapdába csalták. Glorfindel bátran küzdött, de életét vesz
tette. Mivel aranyhajú volt, vélhetőleg Finarfin házából származott. 
Ö volt az Aranyvirág Házának ura. (Sz.) 

GoBLIN-HÁBORÚK (Goblin-wars) Beleriand háborúi. (H.) 
GoBLIN-KAPU (Goblin-gate) A Köd-hegység ork alagútjainak (vélhető

leg hátsó) bejárata. (H.) 
GOBLINOK (Goblins) Lásd: O r k o k . ( H ) . 
GOLASGIL (Golasgil) S. Jelentése: levél-csillag. Gondori ember, valószí

nűleg dúnadán, Anfalas ura. Élt: a G y H idején. (GyU III.) 
GOLDWINE (Goldwine) Ember, Rohan hatodik királya H k . 2680-2699 

között. (GyU III.) 
GOLFIMBUL (Golfimbul) Ork, a Megye-beli hobbitok a Gram-hegyi 

orkok királyának nevezték. A zöldmezei csatában vereséget szenve
dett orkhorda vezére. Ebben a csatában Tuk Bandobras végzett vele 
- a bátor hobbit leütötte az ork fejét egy bunkóval. Mivel az említett 
horda nem volt túlságosan nagy, Golfimbul nem lehetett különöseb
ben nagy király. A Hobbit magyar nyelvű változatában őt is manónak 
nevezik. (H.) 

GoLLUM (Gollum) Sztúr származású hobbit, Nősziromföld közelében 
született. Hk. 2463 körül kuzinja, Déagol, halászás közben megtalál
ta az Egy Gyűrűt. Gollum megölte őt. N e m sokkal később a sztúr 
közösség kivetette magából. A Köd-hegységben bújt el, egyre inkább 
a Gyűrű hatása alá került - egészen 2941-ig, amikor elvesztette. Zsá
kos Bilbó megtalálta a Gyűrűt, és magával vitte a Megyébe. Gollum 
tudta, hogy kincse Bilbónál van, ezért lejött a hegyekből, a hobbitot 
kereste. Rettegett a naptól és a holdtól, meg mindentől, ami él, de fé
lelménél sokkal erősebb volt a Gyűrű utáni vágyakozás. 
Néhány évvel a G y H előtt Szauron fogságába esett, ekkor szerzett 
tudomást a Zsákosokról. Szauron 3017-ben eleresztette. Ezután 
Aragorn fogságába esett, aki átadta Gandalfnak. A varázsló megtud
ta tőle a Gyűrű történetének addig ismeretlen részleteit, majd átadta 
foglyát Vadonfölde tündéinek. 3018 júniusában Gollum túlélte az 
orkok egyik támadását. Ezt követően a Gyűrű keresésére indult. 
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Frodót és a Gyűrű-társaságot Khazad-dűm nyugati kapujánál érte 
utol. Követte őket, átvágott Mórián és Lórienen. Az Emyn Muilban 
Frodó és Samu fogságába esett. Félt a Gyűrű-őrzőktől, és nem akar
ta, hogy Szauron rábukkanjon a kincsre, ezért elvezette a társaságot 
Cirith Ungolhoz. Itt átengedte Samut és Frodót a Banyapóknak, azt 
remélte, így megszerezheti a Gyűrűt. Terve kudarcot vallott. Követte 
a hobbitokat Orodruinhoz. I t t ismét tőrbe akarta csalni Frodót, de 
ekkor sem sikerült a dolog. Nyíltan rátámadt. A verekedés során leha
rapta Frodó gyűrűsujját, és így megszerezte a kincset. Megakadályoz
ta, hogy Szauron megszerezze a Gyűrűt, de ő sem sokáig örülhetett: 
leesett egy szakadékba és kincsével együtt elpusztult. 
Gollum eredetileg úgy nézett ki, mint bármelyik hobbit, de a sötét, 
nyirkos helyeken töltött évek, valamint a Gyűrű közelsége, jelentő
sen megváltoztatta a külsejét. A GyU-ban és a H-ban található, rá vo
natkozó leírások kissé eltérnek, de az biztos, hogy vékony volt, a bőre 
fekete, a lába lapos, a karja hosszú, a szeme dülledt és fakó. Rosszul 
látott, de a hallása kitűnő volt, nesztelenül mozgott, úgy mászott, 
akár a rovarok. Rettegett a tündéktől. A tündék kötelei megperzsel
ték, ételeik olyanok voltak számára, mint a fűrészpor. Mindent és 
mindenkit gyűlölt, visszataszító figura volt. Valódi neve Trahald volt, 
ami annyit ]elent: leásni, föld alá fúrni. Nevezték még Szméagolnak is. 
A Gollum nevet a torkából időnként felbuggyanó, gusztustalan han
gok miatt kapta. Cirith Ungol orkjai „a Banyapók talpnyalójának" ne
vezték. Samu kitalált neki legalább két gúnynevet, ezek Gollum sza
gára és megjelenésére utalnak. (GyU I.; G y U III.; H.) 

GOLODHRIM (Golodhrim) S. Jelentése: nolda emberek. A nolda szó 
sinda formája. Többesszámú alakja: gelydh. (Sz.) 

GONDOLIN (Gondolin) S. Jelentése: sziklába rejtett. Tünde város és ki
rályság Tumladen rejtett völgyében. Turgon építette Ek. 52 és 104 kö
zött. Az Echoriath veszi körül. Könnyen csak egyetlen irányból, ke
letről lehet megközelíteni, ott is csupán egy átjáró létezik, amit viszont 
erősen őriznek a tündék. Az Amon Gwarethen épült, fehér kőből. 
Ulmo megáldotta, és a Sasokkal védette, amelyek Morgoth valamennyi 
spionját leűzték a hegyekről. Gondolin évszázadokon át biztonságban 
élt, csupán négyen látogatták meg: Maeglin, Eöl, Húrin és Huor. 
Gondolin csapatai nem vettek rész a Dagor Bragollachban, ám a Nir-
naeth Arnoediadban Turgon már tízezer harcost vezetett. A város 



ennek ellenére rejtett marad, Turgonnak sikerült visszahúzódnia Húrin 
és H u o r vonalai mögé. A csatát követő években megérkezett Tuor, és 
megszületett Eárendil. Húrin - akarata ellenére — elárulta-Morgoth-
nak a város körülbelüli elhelyezkedését. Később Maeglin beszélt az 
ellenségnek a titkos ösvényekről. 51 l-ben hatalmas, orkokból, balro-
gokból, farkasokból és sárkányokból álló sereg támadt Gondolinra. 
Belenand utolsó tünde-városa is megízlelte a vereséget és a szenve
dést. Gondolin volt Középfölde leggyönyörűbb tünde-városa. Nevei: 
Ondolindé; Titkos Királyság; Rejtett Királyság. A közelében lezajlott 
csatáról a H.-ban is szó esik, de ez nincs igazán összefüggésben a 
Quenta Silmarillionban leírtakkal. (GyU I.; G y U III.; H.) 

GONDOLIN FEHÉR ÚRNŐJE (White Lady of Gondolin) Lásd: Aredhel. 
GONDOLIN ROMLÁSA (Fali of Gondolin, The) Gondolin megszállásá

nak, védői hősi tetteinek krónikája. (Sz.) 
GONDOLINDRIM (Gondolindrim) S. Jelentése: Gondolin népe. Gondo

lin tündéi, Fingolfin noldái és a sindák. Szorgalmas, békés lények vol
tak, de ha rákényszerültek ádázul harcoltak. Gondolin bukása után a 
gondolindrim maradéka Tuor és Idril vezetésével Arvernienbe vo
nult, a Sirion torkolatához. (H.; Sz.) 

GONDOLJRÁMVIRÁG (Simbelmyné) Roh. Kis fehér virág, amely Rohan 
királyainak sírdombjain terem, minden évszakban megtalálható. 
(GyU II.; G y U III.) 

GONDOR (Gondor) S. Jelentése: kő-föld. Középfölde dúnadán király
ságainak egyike. Elendil alapította Mk. 3320-ban. Öt fiai, Isildur és 
Anárion követték a trónon. Fénykorában (Hk. 1100 körül) északon 
Celebrantig, keleten a Rhűn-tengeng, délen a Harnenig és Umbang, 
nyugaton Gwathlóig terjedt fennhatósága. Néhány keleti és déli or
szág is hozzátartozott. Főbb városai: Osgiliath, Minas Anor, Minas 
Ithil, Dol Amroth, Pelargir. 
Szauron és szövetségesei folyamatosan, fáradhatatlanul támadták. 
Mk. 3429-től H k . 2002-ig Ithiliát többször is elfoglalták. H k . 2002-
ben a nazgűlok bevonultak Minas Ithilbe, ahol a G y H végéig ma
radtak. A Hk.-ban Gondornak három komoly problémája akadt: 
a Rokonviszály 1432-48 között , a Fekete Vész 1636-ban, és az ek-
hósok inváziója 1851-1954 között . Ezek, valamint a dúnadánok el-
satnyulása, az ország gyengülését eredményezték. Lakossága meg
fogyatkozott. 
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Elendil Mk. 3441-ben bekövetkezett halála után Anárion és utódai 
uralták, egészen H k . 2050-ig. Ettől az időponttól egészen Hk. 3019-
ig, uralkodó helytartók vezették. Feudális királyság volt. A két leg
nagyobb család (és országrész) eredetileg Ithilia (Isilduré) és Anória 
(Anárioné) volt. Egyenrangúak voltak, de miután a fővárost Osgi-
liathból Minas Anorba helyezték, Anória a másik fölé kerekedett. 
Egyéb nevei: Déli Királyság; Kőfölde. (GyU L; G y U II.; G y U III.) 

GONDOR DÉLI SEREGE (Southern Army of Gondor) Gondor, fényko
rában, két sereggel rendelkezett. A déli sereg Haradban harcolt, de 
legalább egyszer, Hk. 1944-ben, az Északi erősítette. (GyU III.) 

GONDOR ÉSZAKI SEREGE (Northern Army of Gondor) A fénykorát élő 
G o n d o r két seregének egyike. Ez a sereg harcolt a Minas Tirithtől 
északra és keletre vívott csatákban, főként a keletlakók ellen küz
dött . (GyU III.) 

GONDOR FEHÉR FÁJA (White Tree of Gondor) Nimloth utódai Gon-
dorban. Isildur a númenori királyi udvarban gyümölcsöt lopott Nim-
lothról. Az ebből kisarjadt hajtást Középföldére vitte, ahol Minas 
Ithilben ültette el. Szauron Mk. 3429-ben elpusztította a Fehér Fát, 
ám Isildur, amikor Arnorba menekült, magával vitt egy hajtást. Szau
ron megbuktatása után Isildur, Minas Anor citadellájánál ültette el a 
hajtást. Ez a fa egészen H k . 1636-ig életben maradt. 
N e m sokkal később Tarondor király egy újabb csemetét ültetett a ci
tadella szökőkút-udvarára. Ez a fa 2852-ben, II. Belecthor halálakor 
pusztult el. Mivel nem találtak új hajtást, a halott fát a helyén hagyták. 
A G y H után Aragorn a Mindolluin lejtőin talált egy hajtást, ezt ismét 
a citadellánál ültették el. A Fehér Fa levelei felül sötétek, alul ezüstszí-
nűek voltak, fehér virágok nőttek rajta. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

GONDOR KAPUI (Gates of Gondor) Az Argonath. 
GONDOR OSTROMA (Siege of Gondor) Minas Tirith ostroma a G y H so

rán. Hk. 3019. március 13. napjának éjszakájától március 15 hajnaláig 
tartott. Az ostrom elején a nazgűlok ura áttörte a Rammas Echort, és 
átszáguldott a Pelennoron, ezzel Minas Tirithbe kényszerítette Gon
dor védőit. Március 14-én a katapultok lángra lobbantották a város 
első szintjét. A nazgűlok demoralizálták a védőket. Másnap, hajnal 
előtt a Lidércek Ura betörte a Nagy Kaput, ám mielőtt behatolhatott 
volna a városba, megérkeztek a rohírok, és felmentették Göndört . Az 
összecsapás a pelennori csatával folytatódott. (GyU III.) 
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GONDOR TANÁCSA (Council of Gondor) Gondor legmagasabb rangú 
tisztségviselőinek tanácsa, a polgári és katonai vezetők. A Tanács ren
deltetése a királyok és uralkodó helytartók segítése, tanácsokkal való 
ellátása volt. ( G y U III.) 

GONDOR TORNYÁNAK ŐRSÉGE (Guard of the Tower of Gondor) A Ci
tadella őrei. (GyU III.) 

GONDOR URALKODÓ HELYTARTÓI (Ruling Stewards of Gondor) G o n 
dor azon helytartói, akik király híján az országot kormányozták. Az 
Ondoher király halálát követő interregnum időszakában, H k . 1944-
1945 között, Pelendur uralkodott. Az ezután következő helytartók, 
Mardiltól Denethorig, H k . 2050-3019 között, valamennyien uralko
dó helytartók voltak. Kevesen voltak közöttük olyanok, akik valóban 
bíztak a király visszatértében. A legtöbbjüknek nem tetszett az ötlet, 
hogy átadják a koronát Isildur valamelyik utódjának. Igaz, egyikük 
sem viselte a királyi díszt, és a trónra se ült fel, de a hatalmat termé
szetesen féltették. Egyéb címeik: Minas Tirith helytartói; Minas Tirith 
urai; a Város Ura; a Fehér Torony Ura. Az uralkodó helytartó örö
köse általában a Fehér Torony kapitánya volt. (GyU III.) 

GONDORI KIRÁLYOK (Kings of Gondor) G o n d o r királyai dúnadánok 
voltak: Elendil, Isildur, Anárion, az ő utódai, és a Telcontárok. Az el
ső király Elendil volt, ő fiaira, Isildurra és Anárionra hagyta a kor
mányzást. Halála után Isildur lett Arnor királya, Meneldil (Anárion 
fia) pedig Göndöré. A két vonal szétvált. A Hk.-ban a királyok vér
vonala ötször szakadt meg. 2050-ben meghalt Eárnur király, aki után 
nem maradt örökös. Ekkor léptek színre a helytartók. A királyságot 
Isildur leszármazottja, Elessar Telcontar restaurálta, a G y H után. 
A királyok az Ezüst Koronát viselték. Lobogójukat és címerüket lásd: 
Emblémák. Egyéb neveik: a Fehér Fa Urai; Anárion utódai; Anárion 
Háza. ( G y U III.) 

GONNHIRRIM (Gonnhirrim) Lásd: Törpök. 
GORBAG (Gorbag) Uruk Minas Morgulból, egy orkhorda vezére. Akkor 

pusztult el, amikor bandája — Frodó páncélinge miatt - összeugrott 
Shagrat orkjaival. Meghalt: H k . 3019. (GyU II.; G y U III.) 

GORGOROTH (Gorgoroth) S. Jelentése: kísértetlakta. Széles fennsík 
Mordor északnyugati részén. Elhagyatott vidék, ahol az orkok szám
talan vermet ástak. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

GORGŰN (Gorgün) Lásd: Orkok. 
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GORLIM (Gorlim) S. Adán az Első Házból, Angrim fia. Barahir utolsó 
tizenkét haramiája közé tartozott. Szauron elfogta, és rávette, hogy 
elárulja Barahirt. Cserébe azt ajánlotta neki, elintézi, hogy találkozzon 
imádott feleségével, Eilinellel. Gorlim későn jött rá, hogy becsapták, 
már csak a halálban egyesülhetett a nővel. (Sz.) 

GORTHOL (Gorthol) S. Jelentése: rettenet. Lásd: Túr in . 
GOTHMOG (Gothmog) Balrog, a Balrogok Ura, Angband fővezére, Mor-

goth legnagyobb harcosainak egyike. A Dagor-nuin-Gihath után ő 
ölte meg Féanort. A Nirnaeth Arnoediad során ő végzett Fingonnal, 
ő fogta el Húrint. Gondolin elpusztításakor ő vágta le Echtelint, aki 
halála előtt még végzett vele. Testőrsége trollokból állt. (Sz.) 

GOTHMOG (Gothmog) Minas Morgul hadnagya, a nazgúlok vezérének 
pusztulása után Szauron egyik parancsnoka a pelennori csatában. Le
het, hogy ő maga is nazgűl volt. ( G y U III.) 

GÖDÖRÉPÍTŐ Lásd: Hobbi t . 
GÖDÖRLAKÓ (Hole-dweller) Lásd: Kuduk. 
GÖDRÖS (Burrows) Hobbi t család, Megye-lakók. Vélhetőleg jómódú

ak voltak. (GyU L; G y U III.; H.) 
GÖDRÖS ASPHODÉL (Borbak Asphodél) (Asphodel Burrows) Hobbit, 

Megye-lakó. Borbak Gorbadok lánya, Gödrös Rufus felesége. Részt 
vett Bilbó ünnepélyén. (GyU III.) 

GÖDRÖS MlLÓ (Milo Burrows) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2947. 
Zsákos Péni és G ö d r ö s Rufus gyermeke. Részt vett a búcsúünnep
ségen. (GyU I; G y U III.) 

GÖDRÖS MlNTÓ (Minto Burrows) Hobbit, Megye-lakó. Született: H k . 
2996. Gödrös Miló legkisebb fia. ( G y U III.) 

GÖDRÖS MlRTUS (Myrtle Burrows) Hobbit, Megye-lakó. G ö d r ö s Miló 
harmadik gyermeke és egyetlen leánya. Született: H k . 2993. Részt 
vett a búcsúünnepségen. ( G y U III.) 

GÖDRÖS MORÓ (Moro Burrows) Hobbi t , Megye-lakó. Született: 
H k . 2991. Gödrös Miló második fia. Részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU III.) 

GÖDRÖS MosZKÓ (Mosco Burrows) Hobbit, Megye-lakó. Gödrös Miló 
legidősebb fia. Részt vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

GÖDRÖS PÉNI (Peony Burrows) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2950. 
Zsákos Poszkó legkisebb gyermeke. Gödrös Milóhoz ment feleségül, 
négy gyermekük született. Részt vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 
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GÖDRÖS RUFUS (Rufus Burrows) Hobbit , Megye-lakó. Élt: H k . 3000 
körül. Részt vett a búcsúünnepségen; Borbak Asphodél férje. 
(GyU III.) 

GRAM (Gram) Ember, Rohan nyolcadik királya H k . 2718-2741 között. 
(GyU III.) 

GRAM-HEGY (Mount Gram) A Köd-hegység egyik hegye, azoknak az 
orkoknak a lakhelye, amelyek Hk. 2747-ben megtámadták a Megyét, 
és vereséget szenvedtek a zöldmezei csatában. (H.) 

GRIMSLADE (Grimslade) Rohani település, Grimbold szülőhelye. 
(GyU III.) 

G R Í M A (Gríma) Rohani ember, Théoden király fő tanácsadója. Szaru
mán ügynökeként urának információkat adott Rohanról, ugyanak
kor hamis tanácsokkal félrevezette a királyt. Miután Gandalf segített 
az elgyengült királyon, Gríma Vasudvardra menekült, ahol Szarumán 
mellett maradt. Később elkísérte urát a Megyébe, ahol Hk. 3019-ben, 
csúfos körülmények között fejezte be életét. Rohanban Kígyónyelvű
nek nevezték, ura egyszerűen Kígyónak szólította. (GyU II.; G y U III.) 

GRIMBEORN (Grimbeorn) Ember, Beorn fia, a Beornfiak vezére. Való
színűleg éppen olyan alakváltó volt, mint az apja. Uralkodása idején 
a Magas H á g ó és a Carrok-gázló járható maradt, a Beornfiak földjé
re egyetlen ork vagy farkas se merészkedett be. ( G y U I.) 

GRIMBOLD (Grimbold) Rohani ember, tábornok Grimsladéból. A Vas
folyó gázlójánál vívott csatákban tüntette ki magát. A pelennori csa
tában a harmadik éored parancsnoka lett, itt esett el H k . 3019-ben. 
(GyU II.; G y U III.) 

GRISNÁK (Grishnákh) O r k Barad-dűrból, a Mordor-orkok kapitánya. 
Az ő bandája ölte meg Boromirt, ők fogták el Trufát és Pippint. 
Tudott valamit a Gyűrűről, meg akarta szerezni magának. Trufát és 
Pippint is azért fogta el, mert azt hitte, náluk van. A rohírok megöl
ték (Hk. 3019-ben), de előtte még elég messze vitte Trufát és Pippint 
Vasudvardtól; a két hobbit megmenekült. (GyU II.; G y U III.) 

G R Ó I N (Gróin) Törp Durin dinasztiájából, Farin második fia, Oin és 
Glóin apja. Élt: Hk. 2671-2923. (GyU III.) 

GROND (Grond) A nagy, száz láb hosszú faltörő kos, amit Mordorban 
készítettek kifejezetten azért, hogy a G y H során betörjék vele Minas 
Tirith kapuját. A feje fekete acélból készült, farkasfőt formázott. Mor-
goth buzogányáról nevezték el. (GyU III.) 
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GROND (Grond) Az Alvilág Kalapácsa (Pörölye), hatalmas buzogány, 
Morgoth legfontosabb fegyvere. (GyU III.) 

GRÓR (Grór) Törp Durin vérvonalából. I. Dáin legifjabb fia, Náin apja. 
Ö alapította meg a vasdombi törpbirodalmat. Élt: H k . 2563-2805. 
( G y U III.) 

GUILIN (Guilin ) S. Nemes-tünde Nargothrondból, Gelmir és Gwindor 
apja. (Sz.) 

GÜL (Gűl) Fb. Jelentése: lidérc. Szauron minden jelentősebb, láthatat
lan szolgája. A nazgűlok is közéjük tartoztak, csakúgy, mint Tol-in-
Gaurhoth farkasai. (Tolkien professzor jegyzetei.) 

GUNDABAD (Gundabad) Hegy a Köd-hegység északi részén. A törp-
ork háború idején a legészakibb ork erőd állt itt, amelyet a törpök ké
sőbb elfoglaltak. (GyU L; G y U III.) 

GUNDOR (Gundor) S. Adán az Első Házból, Hador fiatalabbik fia. 
Meghalt: Ek. 455-ben; ork nyilak végeztek vele, amikor az Eithel Si-
rionnál, a Dagor Bragollach során az apja oldalán harcolt. (Sz.) 

GURTHANG (Gurthang) S. Jelentése: halál-vas. Az új Anglachel neve, 
Túrin találta ki. (Sz.) 

GUTHLÁF (Guthláf) Roh. Jelentése: csata túlélője. Rohani ember, a pe-
rennori csatában Théoden zászlóhordozója. Ezt a csatát nem élte túl. 
(GyU III.) 

GÚTHWINÉ (Gúthwiné) Roh. Jelentése: harci barát. Eomer kardja. 
( G y U II.) 

GWAERON (Gwaeron) A sulimé sinda alakja, csak a dúnadánok használ
ták. (GyU III.) 

GWAIHIR (Gwaihir) S. Jelentése: szélura. A Köd-hegység sasmadarainak 
ura. Élt: Hk. 2941-3019 táján. Barátságot kötött Gandalffal, amikor a 
varázsló meggyógyította mérgezéses sebét. 2941-ben a madaraival 
megmentette Gandalfot, Thorint és Társaságát az orkoktól. Később 
az Öt Sereg Csatájában is hadrendbe állította a sasokat, ezzel kulcs
fontosságú szerepet játszott. A G y H idején háromszor segített Gan-
dalfnak: először kiszabadította Vasudvardból, másodszor a balroggal 
vívott küzdelme után lehozta a Zirak-zigil ormáról, végül pedig ki
mentette Frodót és Samut az Orodruin szirtjeiről. Népének tagjaival 
együtt futárként és spionként is dolgozott. 2941 után Minden Mada
rak Királya lett. (GyU I.; G y U II.; G y U III.; H.) 
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GWAITH-I-MÍRDAIN (Gwaith-i-Mírdain) S. Jelentése: kincskovácsok 
(ékkőfaragók) népe. Az eregioni noldák, minden idők legjobb kéz
művesei. Eregiont Mk. 705-ben alapították a lindoni noldák, akiket 
Celebrimbor vezetett. A városhoz közel voltak Khazad-düm mithril-
bányái. A mesterek majd ezer éven át szorosan együttműködtek 
Durin népével, barátságuk mindkét népnek előnyére vált. 1200 táján 
Szauron Anatar képében megközelítette és rászedte őket. A meste
rek elfogadták ajándékait, teljesítették kéréseit. 1500 táján nekiláttak 
a Gyűrűk elkészítésének, 1590 körül befejezték a munkát. Szauron 
ekkor elárulta őket, és elkészítette az Egy Gyűrűt. Celebrimbor rá
jött Szauron mesterkedésének lényegére, és elrejtette a Három Gyűrűt. 
Szauron ekkor nyíltan rájuk támadott. 1697-ben Eregiont lerohanta 
az ellenség. Celebrimbor és legtöbb társa elpusztult az öldöklés so
rán. Elrond a túlélőket Völgyzugolyba vezette. Valószínű, hogy ezek 
a mesterek készítették Andúrilt Aragorn számára, H k . 3018 körül. 
Tünde-kovácsoknak is nevezték őket. (GyU L; G y U III.) 

GwATHLO (Gwathlo) S. Szó szerinti jelentése: árnyék. Egyesek így neve
zik a Mitheithel és a Glanduin összefolyásából származó nagy folyót. 
Tharbadtól délnyugatra tart, Minhi r ia th és Enedwaith határfolyója. 
Nyugoriul Szürke-víznek nevezik, bizonyos nyelvjárásokban Gwathló-
ként betűzik. (GyU L; Sz.) 

GwiNDOR (Gwindor) Tünde, Nargothrond ura, Guilin fia, Gelmir fivé
re. Kisebb tünde-csapatot vezetett a Nirnaeth Arnoediadba, bosszút 
akart állni fivére haláláért. Fingont követte. A csata elején, amikor 
meglátta, hogy Gelmirt megcsonkítják majd megölik, őrült módjára 
rátámadott Morgoth seregére. Követőit megölték, ő életben maradt. 
Tizennégy évvel később megszökött Morgoth bányáiból. BelegTaur-
nu-Fuinban talált rá. Közös erővel kiszabadították Túrint az orkok 
fogságából. Elintézte, hogy T ú n n bejusson Nargothrondba. I t t meg
tudta, hogy imádott Finduilasa beleszeretett az adánba. Talán ennek 
köszönhető, hogy ellenezte Túrin stratégiáját, aki nyíltan szembe 
akart szállni Morgothtal. Sajnos, a bányában töltött évek annyira meg
viselték, hogy senki sem vette komolyan. A Tumhalad mellett lezaj
lott, katasztrofális csatában esett el Ek. 496-ban. (Sz.) 

G W I R I T H (Gwirith) S. Víressé nevének sinda alakja, csak a dúnadánok 
használták. (GyU III.) 



GYAPLÁBL) (Harfoots) A hobbitok három fő családja közül az egyik. 
Ok voltak az első hobbitok, akik átkeltek a Köd-hegységen és bevo
nultak Eriadorba (Hk. 1050 körül). A legtipikusabb hobbitok. Bar
nábbak, mint a sztúrok és az irhafakók, alacsonyabbak és vékonyabbak 
is. Szeretik a felföldeket és a domboldalakat, sokkal tovább megőriz
ték a föld alatt lakás szokását, mint a másik két család. A törpökkel 
barátságosabbak, mint a többi hobbit. (GyU I.; GyU III.) 

G Y H Lásd: Gyűrűháború. 
GYÓGYÍTÁS HÁZA (House of Healing) Minas Tirith kórháza. A város 

hatodik szintjének déli fala előtt állt, külön ligetes kertje volt. (GyU III.) 
GYORSPOSTA (Quick Post) A gyors postázás és üzenetközvetítés egy 

fajtája a Megyén belül, vélhetőleg a Futárszolgálat végezte. Tarisz-
nyádi-Zsákos Lothó, amikor a Megye ura volt, a saját céljaira hasz
nálta. (GyU III.) 

GYÖNGYSZEM Lásd: Aranymag. 
GYŰRŰ (Ring) Lásd: Egy Gyűrű. 
GYŰRŰ FELIRAT (Ring-Inscription) Az Egy Gyűrűn látható szöveg, 

amit Szauron írt rá, különleges tengwákkal, a Fekete Beszéd szavait 
használva. Szó szerint a következőket írta: 
Ash nazg durbatulük, ash nazg gimbatul, 
Ash nazg thrakatulük, agh burzum ishi krimpatul 
Ez a következőket jelenti: 
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, 
Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen. 
A szöveget csak akkor lehet látni, ha a Gyűrűt felizzítják. (GyU I.) 

GYŰRŰHÁBORÚ (War of the Ring) A Hk. végén vívott nagy háború. Az 
egyik oldalon Szauron állt, a másikon a Szabad Népek. A hosszú 
küzdelem végén egyszer s mindenkorra megsemmisítették az Egy 
Gyűrűt és Szauront. (GyU L; GyU III.) 
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GYŰRŰ-LIDÉRCEK (Ringwraiths, Ring-wraiths) Lásd: Nazgűlok. 
GYŰRŰ-ŐRZŐK UTOLSÓ CSAPATA (Last Riding of the Keepers of the 

Rings) A csapat H k . 3021 szeptemberében indult el Völgyzugolyból 
Szürkerév felé. Tagjai: Galadriel, Elrond, Bilbó, tündék, köztük Gildor. 
Frodó és Samu a Zöld-domboknál csatlakozott hozzájuk, Gandalf a 
révnél. Samu kivételével valamennyien átmentek a tengerentúlra. 
(GyU III.) 

GYŰRŰ SZÖVETSÉGE (Fellowship of the Ring) Lásd: Gyűrű-társaság. 
GYŰRŰ-TÁRSASÁG (Company of the Ring) Társaság, amelynek tagjai a 

Szabad Népek soraiból kerültek ki. Tagjai: Frodó, Csavardi Samu, 
Tuk Peregrin, Borbak Trufa a hobbitok részéről; II. Aragorn és Bo-
romir az emberek képviseletében; Legolas a tündék képviselője; Gimh 
a törpék részéről, és Gandalf a saját részéről. A csapat nem akarta el
kísérni Frodót Mordorig. Boromir Minas Tirithbe indult, a többiek 
tervei ismeretlenek. Amikor aztán Boromir meg akarta kaparintani a 
Gyűrűt, és a csapatra rátámadtak az orkok, minden megváltozott. 
Boromir meghalt, Trufa és Pippin az orkok fogságába esett. Aragorn, 
Legolas és Gimli követte az orkokat, Frodó és Samu pedig folytatta 
az eredeti küldetést. Gandalf, a csoport vezére már korábban, Khazad-
dűmnál lemaradt. Gyűrű-Szövetségnek is nevezték magukat. (GyU I.; 
G y U III.) 

GYŰRŰ URA Lásd: Szauron. 
GYŰRŰK NAPJAI; GYŰRŰK KORA (Days of the Rings) Az a periódus, 

amelynek során a Hatalom Gyűrűi hatást gyakoroltak Középfölde 
eseményeire. Mk. 1590-től H k . 3019-ig tartott. ( G y U III.) 

GYŰRŰK URÁNAK BUKÁSA ÉS A KIRÁLY VISSZATÉRÉSE (Downfall of the 
Lord of the Rings and the Return of the King) Frodó memoárjának 
címe, a G y U története. (GyU III.) 

G Y Ű R Ü K É S Z Í T Ő Lásd: Szauron. 



HADHODROND (Hadhodrond) S. Jelentése: Khazad-lakhely Khazad-dűm 
első tünde neve. (Sz.) 

HADOR (Hador) Ad. Jelentése: fénylő. Adán a Harmadik Házból, tün
de-barát és hős. Hathol fia, Galdor és Gundor apja. Élt: Ek. 389-455. 
Ifjúkorában Fingolfint szolgálta, akitől megkapta Dor-lómint, ahol 
összegyűjtötte a Harmadik Házat, és az edánok legnagyobb vezére 
lett. A Dagor Bragollach során Fingolfin hátvéd-csapatait vezette. Eithel 
Siriont védte, amikor elesett. Nemeslelkű férfi volt. Az edánok az ő 
uralkodása idején virágoztak a legjobban. Egyéb nevei: Hador Ló-
rindol; Aranyfejű; Aranyhajú. (GyU L; GyU II.) 

HADOR (Hador) Dúnadán, Gondor hetedik uralkodó helytartója (Hk. 
2278-2395 között). 2360-ban ő hajtotta végre a helytartók időszámí
tásában az utolsó millenáris igazítást. (GyU III.) 

HADOR HÁZA (House of Hador) Hador Lórindol leszármazottainak 
neve. Lásd: az edánok Harmadik Háza. (GyU III.) 

HADOR NÉPE (Men of Hador) Az edánok Harmadik Háza. (Sz.) 
HADOR SISAKJA (Helm of Hador) Dor-lómin Sárkány-sisakja. (Sz.) 
HAERAST (Haerast) S. Jelentése: távoli part. Aman partjai. (Sz.) 
HAGYOMÁNYOK KÖNYVE (Books of Lőre) Völgyzugolyi tünde-böl

csességek gyűjteménye. Zsákos Bilbó lefordított belőle néhány rész
letet, ezeket saját művében, a Tünde-nyelvből fordított munkákban 
írta le. (GyU III.) 

HAJAS (Brownlock) Hobbit család a Megyében, vélhetőleg jómódú. 
(GyU III.) 

HAJAS GlLI (Gilly Brownlock) Lásd: Zsákos Gili. 
HAJÓK KAPITÁNYA (Captain of Ships) Gondor flottájának irányítója. 

(GyU III.) 
HAJÓKIRÁLYOK (Ship-Kings) Tarannon, Falastur, I. Eárnil, Ciryandil 

és I. Hyarmendacil, Gondor királyai Hk. 830-1149 között, akiknek 
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uralkodása alatt G o n d o r feljutott hatalma csúcsára. Azért nevezték 
így őket, mert politikájuk legfontosabb része a déli és nyugati irány
ba való terjeszkedés volt, és ezt a flotta segítségével akarták véghez
vinni. (GyU III.) 

HALADOK (Haladin) Az edánok Második Háza. Beleriandba egy évvel 
azután érkeztek, hogy Finrod találkozott az Első Házzal. Először 
Thargelionban telepedtek le, a caranthiri noldák ügyet sem vetettek 
rájuk. Elszigetelten éltek, míg rájuk nem támadtak az orkok. Az ösz-
szecsapás túlélői Haldad vezetésével az Ascar és a Gelion közötti vi
dékre húzódtak, ahol védelmi állásokat építettek. Az orkok megost
romolták őket. Végül Caranthirból kaptak segítséget. 
A túlélők Haleth vezetésével előbb Estoladba, majd Nan Dungorthe-
ben keresztül Talath Dirnenbe és Brethilbe vonultak. Thingol nekik 
ajándékozta Brethilt, azzal a feltétellel, hogy megvédik a Teiglin gáz
lóját. A brethili erdőlakók hosszú éveken át őrizték Nargothrond 
északi határát. Tol Sirion eleste (Ek. 457) után a gázlónál egyre több
ször jelentkeztek az orkok, és Brethil erdeiben is felbukkantak a go
nosz lények. A haladok kitartottak, egészen a Nirnaeth Arnoediadig, 
amelynek során óriási veszteségeket szenvedtek, amikor Fingon vissza
vonulását fedezték. 496-ban Brethilben is legyőzték őket, így meg
nyílt az út Nargothrond felé. A haladok ezután az erdőkben marad
tak, és ahol, amikor csak lehetett, irtották az orkokat. Néhány évig 
Túrin vezetésével portyáztak, majd szinte nyomtalanul eltűntek a tör
ténelemből. Számos tekintetben különböztek a többi edántól. Nyel
vük egyedi volt. N e m nőttek nagyra, nem szerettek beszélni, kedvel
ték a magányt és az erdőt. A csatákban fejszékkel küzdöttek. (Sz.) 

HALÁLT NEM ISMERŐ FÖLDEK (Deathless Lands) Lásd: Halhatatlanföld. 
HALANDÓK (Mortal men) Az emberek. 
HALBARAD (Halbarad) S. Jelentése: magas torony. Dúnadán, északi Kósza. 

Ö vezette a Kószák azon csapatát, amely a G y H idején Rohanban ta
lálkozott Aragornnal, és elkísérte őt a Holtak Ösvényén. A pelen-
nori csatában Aragorn zászlóhordozója lett. Itt esett el. (GyU III.) 

HALDAD (Haldad) Adán, halad, Haleth és Haldar apja. Amikor a ha
ladókat Thargelionban megtámadták az orkok, Haldad összegyűjtöt
te a túlélőket, megszervezte a védelmet, és torlaszt épített az Ascar 
és a Gelion találkozásánál. A torlasz ostroma során végrehajtott őr
járatban esett el, Ek. 4. században. (Sz.) 
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HALDAN (Haldan) Adán, halad, Haldar fia, a haladok ura (nagynénje, 
Haleth halála után). Valószínűleg Brethilben élt. (Sz.) 

HALDAR (Haldar) Adán, Haldad fia, Haldan apja. Az orkok végeztek vele 
Thargelionban, amikor kirohant, hogy visszavigye apja holttestét. (Sz.) 

HALDIR (Haldir) Adán, a haladok ura (Ek. 473.), Halmir fia, Glóredhel 
férje, Handir apja, Húrin és H u o r nevelőapja. Ö vezette a maedhrosi 
szövetség halad-csapatait. A Nirnaeth Arnoediad során halt meg, 
amikor embereivel az Anfauglithen átkelő Fingon visszavonulását fe
dezte. (Sz.) 

HALDIR (Haldir) Lórieni tünde, a három fivér egyike, akik Caras Gala-
donba kísérték a Gyűrű-társaság tagjait. Járt Lórienen kívül, ismerte 
a nyugori nyelvet. (GyU I.; G y U II.) 

HALETH (Haleth) Adan, a haladok első vezére. N ő . Embereit Tharge-
liontól nyugatra vezette, a N a n Dungortheb melletti veszélyes úton. 
Brethilben telepedett le, amit a Teiglin gázlójának védelméért cseré
be később megkapott. Tűr Harethában temették el. (Sz.) 

HALETH (Haleth) Rohani ember, Helm király legidősebb fia. Hk. 2758-
ban ölték meg, amikor Meduseld kapuit védte Wulffal szemben. 
(GyU III.) 

HALETH NÉPE (People of Haleth) Lásd: Haladok. 
HALHATATLAN D U R I N (Deathless) Lásd: D u r i n , I. 
HALHATATLANFÖLD (Undying Lands) Ardának a Belegaertől nyugatra 

eső része: Aman (vele együtt Valinor és Eldamar) és Tol Eresséa. Szau-
ron hazugságai és a númenonak vágyai ellenére az itt lakók nem vol
tak mind halhatatlanok. A Halál Nélküli Föld, a Nyugat, a Messzi 
Nyugat, a Legmesszibb Nyugat és a Nyugati Szigetek kifejezések 
ugyanerre a területre utalnak. (GyU III.) 

HALIFIRIEN (Halifirien) G o n d o r hetedik, legészakibb jelződombja. Ro
han határán állt. (GyU III.) 

HALIMOT (Halimath) A megyei időszámítás kilencedik hónapja, körül
belül a mi szeptemberünknek felel meg. (GyU III.) 

HALLÁ (Hallá) Q. Jelentése: magas. Tehta, a quenyában eredetileg a h hang 
jelölésére használták. (GyU III.) 

HALLÁS (Hallás) S. Jelentése: magas levél. Dúnadán, Gondor tizenhar
madik uralkodó helytartója (Hk. 2567-2605 között) . (GyU III.) 

HALLÓDOMB (Hill of Hearing) Lásd: A m o n Lhaw. 
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HALMIR (Halmir) Adán, halad, Brethil ura, Haldir és Hareth apja. Be-
léggel együtt ő vezette azt a csapatot, amely Tol Sirion bukása után 
megsemmisítette a Nyugat-Beleriandot feldúló orklégiót. Csatlako
zott Maedhros Szövetséghez, de a háború előtt meghalt. (Sz.) 

HÁMA (Háma) Rohani ember, Helm király ifjabbik fia. A Hosszú Té
len, H k . 2759-ben tűnt el a hóban, nem sokkal azután, hogy elhagy
ta Kürtvárat. ( G y U III.) 

HÁMA (Háma) Rohani ember, Théoden király testőre, a királyi gárda 
parancsnoka. A kürtvári csatában esett el Hk. 3019-ben, amikor a 
Kaput védte. (GyU II.) 

HAMARIBERKENYE (Quickbeam) Lásd: Bregalad. 
HAMU-HEGYEK; HAMU-HEGYSÉG (Ash Mountains, Ashen Mountains) 

Lásd: Ered Lithui. ( G y U I.; G y U III.) 
HANDIR (Handir) Adán, halad. Ek. 473-96 között Brethil ura. Haldir 

fia, Brandir apja. Brethilben esett el az egyik, orkokkal vívott csatá
ban. (Sz.) 

HANGAFŰ (Heathertoes) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit csa
lád neve. (GyU I.) 

HANGAFŰ BÉNI (Mat Heathertoes) Brí-beli lakos, a Brí-beliek és Páfrány 
Vili bandája között kitört verekedésben halt meg Hk. 3019-ben. A G y U 
magyar változatában Hangaláb Matyi néven is említik. ( G y U III.) 

HARAD (Harad) S. Jelentése: dél. A Harnen folyótól délre lévő vidékek. 
Attól eltekintve, hogy olifántok éltek arrafelé, és itt volt Umbar, nem 
sokat lehet elmondani róla. Valószínűleg forró, sivatagos terület volt. 
Politikai szempontból több részre, több kis királyságra oszlott. A hob
bitok Napföldének, mások Haradwaithnek nevezték. (GyU L; GyU II.; 
G y U III.) 

HARADI ÚT (Harad Road) Út Ithilia és Harad között. Érinti a Poros és 
a Harnen gázlóit. A G y H idején egy részét nem használták. Valószí
nű, hogy Gondor építette a Hk. elején, amikor ki akarta terjeszteni 
hatalmát Haradra. (GyU I.) 

HARADIAK (Haradrim) S. Jelentése: déli nép. Primitív, vad emberek, Ha
rad lakói. A Mk.-ban bizonyos haradiak adót fizettek Númenornak, 
a Hk.-ban azonban, amikor Szauron befolyása alá kerültek, folyama
tosan nyugtalanították Gondor déli határait. A legnagyobb támadá
sokat H k . 1014-50 között, majd 1944-ben (az ekhósokkal szövet
kezve), később pedig 2885-ben indították Gondor ellen. 2885-ben 
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vereséget szenvedtek a Poros gázlójánál lezajlott csatában. Részt vet
tek a pelennori csatában, és sok más ütközetben. H k . 19. sz.-tól az 
umbari kalózok is haradiak voltak. Magas, sötét bőrű, fekete hajú és 
szemű emberek voltak. Szerették a színes ruhákat, az ékszereket. 
Csatában olifántokat használtak. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

HARADWAITH (Haradwaith) S. Jelentése: déli nép. A haradiak, és a föld, 
ahol éltek. Lásd: Harad. ( G y U I.; G y U III.) 

HARANYÉ (Haranye) Q. A király (és vélhetőleg a helytartók, valamint 
a Megye) időszámítása szerint az évszázad utolsó éve. (GyU III.) 

HARDING (Harding) Rohani ember, a pelennori csatában esett el H k . 
3019-ben. (GyU III.) 

HARETH (Hareth) Q. Jelentése: hölgy. Adán, Halmir leánya. Élt: Ek. 5. sz. 
Ek. 440 körül feleségül ment Galdorhoz, aki később az Első Ház ura 
lett. Két fiút szült: Húrint és Huor t . (Sz.) 

HARG-VÖLGY (Harrowdale) Völgy Rohanban, Edoras fölött. (GyU III.) 
HARLINDON (Harlindon) S. Jelentése: Dél-Lindon. Lindonnak a Lhűn-

öböltől délre eső része. A Mk. elején itt élt Celeborn és Galadriel. 
Lásd: Lindon. ( G y U I.; G y U III.) 

HARLOND (Harlond) Kikötő és dokk az Anduin nyugati partján, Minas 
Tirithtől három-négy mérföldnyire. A város kikötője a Rammas Echo-
ron belül. (GyU III.) 

HARLOND (Harlond) S. Jelentése: déli kikötő. Kikötőváros a Lhűn-
öböl déli részén. (GyU I.; G y U III.) 

HÁRMA (Hárma) Q. Jelentése: kincs. A d tengwa eredeti neve (11), ér
téke: eh. Később ez a eh egyszerű h-vá. változott a szavak elején, és a 
tengwa neve Aha lett. ( G y U III.) 

HARMADIK NEMZETSÉG (Third Line) Rohan királyainak harmadik cso
portja. A nemzetség első királya Eomer volt, aki H k . 3019-ben, Thé-
oden és egyetlen fia, Théored halála után, a G y H idején került a trónra. 
(GyU III.) 

HARMADKOR (Third Age) Középfölde történelmének egyik kora. Kez
dete: Szauron első bukása, Gil-galad halála. Vége: a G y H befejezése, 
Szauron második és végleges bukása, a Gyűrű-őrzők utolsó csapatá
nak elindulása, amelynek során az eldák legkiválóbbjai átkeltek a 
Tengeren. Ebben a korban a tündék és a törpök Középföldén marad
tak, de nem sok újat tettek, az emberek viszont számban és erőben 
is gyarapodtak. Arnor és G o n d o r dúnadán királyságai eleinte virág-
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zottak, ám ahogy a Mk. gonosz erői - a nazgűlok és Szauron - ismét 
támadást indítottak, hanyatlani kezdtek. A Bölcsek kétségbeesett ha-
zardírozása, hogy megmentsék a Szabad Népeket, végül eredménnyel 
járt, ám ennek nagy ára volt: odalett Középfölde szépsége és jósága. 
A tündék a Hervadás Eveinek vagy Korának is nevezték. (GyU III.) 

HARNEN (Harnen) S. Jelentése: déli víz. Folyó, amely Ephel Dúath déli 
részén ered, és nyugati irányba tartva a Belfalas-öbölbe ömlik. A Hk. 
elején ez képezte a határvonalat Gondor és a haradi királyságok kö
zött. ( G y U I.; G y U III.) 

HÁROM GYŰRŰ ŐRZŐI (Keepers of the Three Rings) Az eldák, akik a 
tündéknek adott Három Gyűrűt viselték. Először Gil-galad hordta 
Vilyát, Círdan Naryát, Galadriel pedig Nenyát. Gil-galad a halála előtt 
nem sokkal Elrondnak adta a gyűrűjét. Amikor az Istárok Középföl
dére érkeztek, Círdan a sajátját Gandalfnak ajándékozta. A Hk. vé
gén a Gyűrű-őrzők mindhármat átvitték a tengerentúlra. (GyU III.) 

HÁROM HÁZ NÉPE (Men of the Three Houses) Az edánok. (Sz.) 
HÁROM NEMZETSÉG (Three Kindreds, Three Kindreds of the Eldar) Az 

eldák három nemzetsége: a vanyák, a noldák és a telerek. (GyU III.) 
HÁROM ŐRZŐ (Three Keepers) A H á r o m Gyűrű Őrzői . (GyU III.) 
HÁROM VADÁSZ (Three Hunters) Aragorn nevezte így magát, Legolast 

és Gimlit, amikor a G y H során követte a Trufát és Pippint elrabló 
ork hordát. ( G y U II.) 

HÁROMFITYINGES KÖ (Three-Farthing Stone) Kő a Nagy Keleti Ország
úton, azt a helyet jelöli, ahol a Keleti, a Nyugati és a Déli Fertály ta
lálkozik. Nagyjából a Megye közepén áll. (GyU I.; G y U III.) 

HARONDOR (Harondor) S. Jelentése: Dél-Gondor. A Poros és a Har
nen közötti vidék. A Hk. elején Gondor része volt, később a haradiak 
akarták elfoglalni. (GyU I.; G y U III.) 

HASUFEL (Hasufel) Roh. Jelentése: sötét bőr. Az a nagy, szürke, rohani 
ló, amelyet Eomer adott kölcsön Aragornnak. ( G y U II.) 

HATALMASOK (Mighty) A valák. (Sz.) 
HATALOM GYŰRŰI (Rings of Power) Középfölde legfontosabb gyűrűi. 

Eregion nolda kovácsai és Szauron készítették Mk. 1500-1590 között. 
Az emberek kilenc Gyűrűt kaptak, a törpök hetet, a tündék hármat. 
Tíz évvel a Gyűrűk elkészülte után Szauron álnok módon megalkotta az 
Egy Gyűrűt, hogy uralkodjon a többiek felett, de Celebrimor rájött, 
miben mesterkedik. A tündéknek sikerült elkerülniük Szauron csap-
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dáját, a törpökre pedig nem lehetett hatást gyakorolni a H é t Gyűrűn 
keresztül. A Kilenc Gyűrű a nazgűlokhoz került. A G y H során, az Egy 
Gyűrű megsemmisítését követően, a Hatalom valamennyi Gyűrűje 
elvesztette erejét. A halandó, ha nála a Gyűrű, nem hal meg - kivéve 
a törpöket, akikre ilyen tekintetben sem gyakorol hatást. A Gyűrűk 
- az Egy kivételével - fémből készültek, ékkövesek voltak. ( G y U I.) 

HATALOM GYŰRŰIRŐL ÉS A HARMADKORRÓL (Of the Rings of Power 
and the Third Age) A Hatalom Gyűrűinek történetét magában fog
laló könyv címe. Az írás a Nk.-ban készült, valószínűleg a G y H sze
replőinek halála után. Szerzője minden bizonnyal egy dúnadán tudós 
volt. A Tukok számára is másoltak belőle egy példányt, ezt Nagy-
szmiálban őrizték. ( G y U L; G y U III.) 

HATÁRVÍZ Lásd: Branda-nín 
H A T H A L D I R (Hathaldir) Adán az Első Házból, egyike Barahir életben 

maradt tizenkét martalócának. Meghalt: Ek. 460. (Sz.) 
H A T H O L (Hathol) Adán, a Harmadik H á z ura, Magor fia, Hador apja. 

Élt: Ek. 400 körül. (Sz.) 
HÁTSÓ KAPU (Back-door) A Köd-hegység keleti oldalán lévő kapu, ame

lyen keresztül Bilbó Hk. 2941-ben megszökött az orkok fogságából. 
A kapu a Carrok nyugati oldalán volt. Másik neve: Hobbit-ajtó. (H.) 

HATTYÚK-KIKÖTŐJE Lásd: Alqualondé. 
HATTYÚS FOLYÓ (Swanfleet) Lásd: Glanduin. 
HAUDH-EN-ARWEN (Haudh-en-Arwen) S. Jelentése: a királyi leány 

dombja. Lásd: Tűr Hare tha . (Sz.) 
HAUDH-EN-ELLETH (Haudh-en-Elleth) S. Jelentése: a tündeszűz 

dombja. Findmlas sírdombja Brethilben, a Teighn gázlója közelében. 
Túrin, míg élt, távol tartotta innen az orkokat. It t találkozott először 
a húgával, Nienorral, akit nem ismert fel. (Sz.) 

HAUDH-EN-NDENGIN (Haudh-en-Ndengin) S. Jelentése: mészárlás 
dombja. A nagy domb Anfauglith közepén, ahol azokat a tündéket és 
embereket temették el, akik a Nirnaeth Arnoediad során a síkságon 
estek el. Hosszú szárú, zöld fű borítja - annak ellenére, hogy Anfa
uglith többi része kopár. Másik neve: H a u d h - e n - N i r n a e t h . (Sz.) 

HAUDH-EN-NlRNAETH (Haudh-en-Nirnaeth) S. Jelentése: könnyek 
dombja. Lásd: H a u d h - e n - N d e n g i n . (Sz.) 

HAUDH IN GWANÜR ( H a u d h in Gwanűr) S. Jelentése: a ... dombja. 
D o m b , ahol Folcred hercegnőt és rohani Fastredet temették el, a Po-
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ros gázlója közelében található. Ők ketten itt estek el a haradiakkal 
vívott csatában. ( G y U III.) 

HAZUGSÁGOK MESTERE (Master of Lies) Melkor. Ezt a nevet az edán 
Amlach adta neki. (Sz.) 

HEGY (Mountain, The) Lásd: Erebor. 
HEGY (Mountain, The) Lásd: Taniquetil. 
HEGY ALATTI KIRÁLYOK (Kings Under the Mountain) Azok a törpki-

rályok, akik Ereborban uralkodtak. (GyU III.) 
HEGY ALATTI KIRÁLYSÁG (Kingdom Under the Mountain) A törp-biro-

dalom Ereborban, Durin népének királyai uralták. (GyU III.) 
HEGY NÉPE (Folk of the Mountain) Lásd: Törpök. 
HEGY-VÉDFAL (Mountain Wall) Valószínűleg a Pelóri, de az is lehetsé

ges, hogy az Ej Falai. (GyU I.) 
HEGYEK KIRÁLYA (King of the Mountains) Lásd: H o l t a k Királya. 
HEGYI EMBEREK (Men of the Mountains) Lásd: D ú n h a r g i hol t embe

rek népe. 
HELCAR (Helcar) Q. Jelentése: jeges-hideg. Beltenger Középfölde távol

keleti részén, az Ek.-ban. Itt állt Illuin oszlopa. (Sz.) 
HELCAR BELTENGERE (Inland Sea of Helcar) Lásd: Helcar. 
HELCAR TENGERE (Sea of Helcar) Lásd: Helcar. 
HELCARAXÉ (Helcaraxé) Q. Jelentése: jég-agyar. Földnyelv Ardától 

északra, Araman és Középfölde között, az Ek.-ban. Itt találkozott 
össze a Belegaer és az Ekkaia vize. A háborgó, sűrű köddel borított 
víztömegen óriási jégtáblák lebegtek. Ezeknek köszönhetően gyalog 
is át lehetett kelni a két tenger találkozási pontja fölött, bár az ilyen 
utazás borzasztóan kockázatos volt. A jég valószínűleg a szárazföldre 
is kinyúlt. (GyU I.) 

HELEVORN (Helevorn) S. Jelentése: üveg-fekete. Mély, sötét tó Tharge-
lionban, a Rerir-hegytől délre. Caranthir ennek közelében élt. (Sz.) 

HELEVORN-TÓ (Laké Helevorn) Lásd: Helevorn. 
HELLUIN (Helluin) S. Jelentése: jégkék. Kék csillag, azonos a Szíriusz-

szal. (Sz.) 
HELM (Helm) Ember, Rohan királya (Hk. 2741-59 között), az Első N e m 

zetség utolsó királya. Élt: Hk. 2691-2759. 2758-ban Rohant megtámad
ta egy dúnföldei horda, amelyet Wulf, Helm ellenségének, Frecának 
a fia vezetett. Helm, miután elvesztette a Vas-folyó gázlójánál vívott 
csatát, visszavonult Kürtvárba, amit a Hosszú Tél során megtartott. 
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A tél vége táján éjszakai őrjáratozás közben halálra fagyott. Pöröly-
kezű Helmként is ismerték, mert bámulatosan erős volt. Frecát egyet
len ökölcsapással ölte meg. (GyU III.) 

HELM (Helm) Túrin egyik neve. Akkor használta, amikor Talath Dir-
nenben a „két kapitány" egyike volt, és csatában a Sárkány-sisakot vi
selte. (Sz.) 

HELM ÁRKA (Helm's Dike) Árok és védvonal, amelyet a Völgy-katlan 
Kürtvár felé eső oldalán építettek ki. (GyU II.) 

HELM KAPUJA (Helm's Gate) A Helm-szurdok bejárata, itt építették fel 
a Védfalat. ( G y U II.) 

HELM-SZURDOK (Helm's Deep) Szurdok az Ered Nimraisban, a Thri-
hyrne alatt. Ez volt a rohaniak legfőbb nyugati bázisa, Dúnharg mel
lett a királyság legfontosabb erődje. Helm védte Hk. 2758-59 között, 
a Hosszú Tél során. A G y H idején Théoden tartotta állásait. A bejá
ratánál építették fel a Védfalat, itt fedezték fel Aglarondot. A név 
alatt gyakorlatilag a környék teljes védvonalát értették, nemcsak ma
gát a szurdokot. Ebbe a védvonalba tartozott bele Kürtvár is. (GyU II.; 
G y U III.) 

HELM-SZURDOK BARLANGJAI (Caverns of Helm's Deep) Az Aglarond. 
(GyU II.) 

HELMINGAS (Helmingas) A rohírok nevezték így a rohaniakat. (GyU II.) 
HELYTARTÓK HÁZA (House of the Stewards) Épület Minas Tirithben, 

itt helyezték örök nyugalomra G o n d o r helytartóit. A G y H során 
II . Denethor itt gyújtotta fel magát, a ház leégett. ( G y U III.) 

HELYTARTÓK HÁZA (House of the Stewards) Nemes dúnadán család, 
amelynek tagjai közül H k . 1621 után Gondor helytartóit kiválasztot
ták. Az első Húrin volt, Minardil király helytartója. Az ő halála után a 
helytartókat utódai közül választották. Pelendur halála után, Hk. 1998-
tól, a cím örökölhetővé vált. Örökölt birtokaik Emyn Arnenben voltak, 
Húrin innen származott, Faramir a G y H után ennek a vidéknek lett 
az ura. Legfontosabb örökségük a Nagy Kürt volt, amelyet elsőként 
Vorondil használt. Lásd még: Húrin Háza. (GyU III.) 

HELYTARTÓK IDŐSZÁMÍTÁSA (Stewards' Reckoning) A királyok időszá
mításának javított változata. Elkészítése Mardil nevéhez fűződik, aki 
Hk. 2100-ban alkotta meg. Ezt követően minden nyugon nyelvet 
beszélő népnél elterjedt, kivéve a Megyét és Brit. Valamennyi hónap 
harmincnapos volt, a hónapokon kívül eső öt nap ünnepnek számí-

186 



tott. Csupán annyiban tért el a királyok időszámításától, hogy tuiléré 
a sulimé 30. után következett, náriének és cermiének harminc napja 
volt, yáviéré pedig yavannié 30. után jött. A N k . elején felváltotta az 
új időszámítás. (GyU III.) 

HELYTARTÓK NEMZETSÉGE Itt „Helytartók Háza"-ként szerepel. 
HENDÉNY (Hending) Hobbit, Megye-lakó, Zöldkezű Vermes harma

dik fia, negyedik gyermeke. Született: H k . 2859. (GyU III.) 
HENNETH ANNÜN (Henneth Annún) S. Jelentése: napnyugati ablak; 

nyugati ablak. A Kószák titkos menedékhelye Ithiliában. Az Eszak-
Ithiliában található egyik vízesés mögött építette Túrin, Hk. 2901-ben. 
Folyamatosan őrizték, egészen addig, míg Faramir a G y H során, Gon
dor ostromakor visszavonult Minas Tirithbe. (GyU II.) 

HENSDAY (Hensday) Lásd: Hevensdei. 
H E N T E S (Butcher) Lásd: N y í r hentes. 
HEREFARA (Herefara) Rohani ember, a pelennori csatában esett el. 

(GyU III.) 
HERION (Herion) Dúnadán, G o n d o r harmadik uralkodó helytartója 

(Hk. 2116-48 között) . (GyU III.) 
HERUBRAND (Herubrand) Rohani ember, a pelennori csatában esett el. 

(GyU III.) 
HERUGRIM (Herugrim) Théoden kardja. ( G y U II.) 
HERUMOR (Herumor) Q. Jelentése: úr-fekete. Fekete númenori, a ha-

radiak egyik ura. (Sz.) 
HERUNÚMEN (Herunúmen) Q. Jelentése: úr-nyugat. Ar-Adűnakhor elda 

neve. (Sz.) 
HERVADÁS ÉVEI (Fading Years) A H k . - a tündék szemszögéből. 

(GyU III.) 
HÉT CSILLAG (Seven Stars) A Valacirca. (Sz.) 
HÉT CSILLAG (Seven Stars) Hatágú csillagok, Elendil és utódai szimbó

luma. A Hűségesek hét hajóját jelképezik, amelyeken a palantírokat 
szállították. (GyU II.; G y U III.) 

HÉT FOLYÓ (Seven Rivers) Dél-Gondor hét nagy folyója: Lefnui, Mor-
thond, Ciril, Ringló, Gilrain, Serni, Anduin. (TB.) 

HÉT GYŰRŰ (Seven Rings) A H a t a l o m Gyűrűi , a törpök gyűrűi. Való
színűleg a törpök H é t Házának királyai viselték. Szauron mesterke
dése ellenére a Hetek nem rontották meg a törpöket, nem hosszab
bították meg életüket, ám viselőjükben heves aranyéhséget keltettek. 

187 



Szauron a Hét közül csak hármat talált meg, a másik négyet elemész
tették a sárkányok. Az a Gyűrű, amiről a történetben oly sok szó 
esik, Durin népének kincse volt. III . Durin kapta a tündéktől, való
színűleg ez volt a leghatalmasabb a H é t közül. Hosszú időre elrejtet
ték. A törpök úgy vélték, Szauron rájött, hol tartják, ezért üldözte 
Durin népét. A Gyűrűt Thráintól vették el Dol Guldurban, Hk. 2845-
ben. A H é t Gyűrű mindegyikén ékkő díszlett. ( G y U I.; G y U III.) 

HÉT KAPU (Seven Gates) Minas Tirith szintjeinek bejáratai. ( G y U III.) 
HÉT KAPU (Seven Gates) Orfalc Echor kapui. (Sz.) 
HÉT KlNCS (Seven Hoards) A törpkirályok kincse, valószínűleg a Törpök 

Hét Atyja halmozta fel. (Sz.) 
HÉT KŐ (Seven Stones) Lásd: palantírok. 
HÉT LÁTÓKÖ (Seven [Seeing-] Stones) A palantírok. ( G y U II.) 
HETEDIK SZINT (Seventh Levél) Khazad-dűm egyik szintje, a Nagy Ka

puk fölötti hatodik. It t található Mazarbul Csarnoka. ( G y U I.) 
HÉTFŐ Lásd: Monendei . 
HEVENESDEI (Hevenesdei) A megyei időszámítás szerint a hét ötödik 

napja nevének korai formája. A G y H idején már hevensday vagy 
hensday volt. Quenya alakja: menelya. Az angol szövegben: Wednes-
day, a magyar szövegben: szerda. ( G y U III.) 

HEVENSDAY (Hevensday) Lásd: Hevensdei. 
HIDEGLELŐS HEGYEK (Merlock Mountains) Vélhetőleg kitalált hely, mi

vel csak az egyik megyei versben, a Jajkakban tesznek róluk említést. 
Elképzelhető, hogy a hobbitok azt fogalmazták meg ebben a vers
ben, amit a Köd-hegységben tapasztaltak. (TB) 

HlDEGSÁRKÁNY (Cold-Drake) Sárkányfajta, Ered Mithrinben található. 
H k . 2589-ben I. Dáin királlyal egy hidegsárkány végzett, ez kénysze
rítette Durin népét Ered Mithrin elhagyására. ( G y U III.) 

HÍDHÁZ (Bridge-house) Csúf és kényelmetlen hobbit-őrház a Borbugy-
gyan hídjának nyugati oldalán, a Hídi-fogadó helyén (Lothó uralko
dása idején). Kétszintes épület volt, keskeny ablakokkal és nem túl 
jól szelelő kandallókkal. ( G y U III.) 

HÍDI-FOGADÓ (Bridge Inn) Fogadó a Megyében, a Nagy Keleti Ország
út mellett, a Borbuggyan hídjának nyugati végénél. Amikor Lothó 
uralkodott a Megyében, lerombolták. (GyU III.) 

HÍDMEZÖK (Bridgeflelds) A Keleti Fertály egyik része a Parittyás-híd 
közelében. ( G y U I.) 
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HlGHDAY (Highday) Lásd: Highdei 
HlGHDEI (Highdei) A megyei időszámítás szerint a hét hetedik, legfon

tosabb napjának neve, a nyugori valanya megfelelője. A G y H idején 
highday lett belőle. Az angol szövegben Friday-ként, a magyarban 
péntekként szerepel. ( G y U III.) 

HiLD (Hild) Rohani nő, Gram leánya, Fréaláf anyja. Élt: Hk. 2726 körül. 
(GyU III.) 

HlLDOR (Hildor) Q. Jelentése: követők, később jövők. Az eldák nevez
ték így az embereket. A szó alapja a quenya hildinyar, ami örökösö
ket jelent. (Sz.) 

HlLDÓRIEN (Hildórien) Q. Jelentése: Hildor földje. Terület Középföl
de keleti részén, az a hely, ahol az emberek felébredtek. (Sz.) 

HlMLAD (Himlad) S. Jelentése: hideg síkság. Síkság Kelet-Beleriandban, 
Himladtól délre, a Célon és az Áros között. Angband ostroma alatt 
Curufin és Celegorn őrizte ezt is, és az északi végében lévő Aglon-
hágót is. A Dagor Bragollach során mindkettőt elveszették. (Sz.) 

HlMRING (Himring) S. Szó szerinti jelentése: hideg, hűvös. Az Aglon és 
a Maglor-hasadék közötti legnagyobb hegyvonulat, Kelet-Beleriand 
északi határán. Maedhros védte, itt gyűltek össze a Kelet-Beleriand 
védelmére felvonuló seregek. A hágókat a Dagor Bragollach során 
Morgoth erői elfoglalták, de Féanor fiai egészen a katasztrofális Nir-
naeth Arnoediadig tartották magukat a térségben. A Himring kopár, 
nem különösebben magas hegy. (Sz.) 

HlMRING HEGYE (Hill of Himring) Lásd: H i m r i n g . 
HÍNI ILÚVATARO (Híni Ilúvataro) Q. Jelentése: Ilúvatar gyermekei. 

Lásd: I lúvatar gyermekei. (Sz.) 
HlRGON (Hirgon) S. Jelentése: kő-úr. Gondori ember, II. Denethor fu

tára. A G y H alatt ő vitte el a Vörös Nyilat Théodennek. Miközben 
visszafelé tartott Minas Tirithbe, az orkok megölték. (GyU III.) 

HÍRILORN (Hírilorn) S. Jelentése: hölgy-fa. Neldoreth legnagyobb fája, 
Menegroth közelében állt. H á r o m törzse volt, amelyek között háza
kat építettek. Thingol itt tartotta Lúthient, hogy megvédje Berentől. 
A másik neve valószínűleg Neldor volt. (Sz.) 

HlRLUlN (Hirluin) S. Jelentése: úr-kék. Gondori ember, Pinnath Gelin 
ura. Meghalt: H k . 3019-ben, a pelennori csatában. (GyU III.) 

HÍSILÓMÉ (Hísilómé) Q. Jelentése: köd-árnyék. Lásd: H i t h l u m . (Sz.) 
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HÍSIMÉ (Hísimé) Q. Jelentése: köd. A királyok és helytartók időszámí
tásában a tizenegyedik, az új időszámításban a nyolcadik hónap ne
ve. Körülbelül a mi novemberünknek felel meg. Sinda formája, amit 
csak a dúnadánok használnak: Hithui. (GyU III.) 

HlTHAEGLIR (Hithaeglir) S. Jelentése: köd-csúcs-vonulat. A Köd-hegy
ség. (Sz.) 

HlTHAIGLIN (Hithaiglin) A GyU bizonyos kiadásaiban így nevezik 
Hithaeglirt. Vélhetőleg elírás történt. 

HlTHLAIN (Hithlain) S. Jelentése: köd-fonál. Erős, könnyű, puha anyag, 
amiből Lórién tündéi a köteleiket készítik. (GyU I.; GyU II.) 

HiTHLUM (Hithlum) S. Jelentése: köd-árnyék. Egy vidék Beleriandtól 
északra. Nyugaton az Ered Lómin, keleten és délen az Ered Wethrin 
határolja. Déli földjeit két részre osztották a Mithrim vonulatai: a nyu
gatit Dor-lóminnak, a keletit Mithrimnek nevezték. Hűvös, de szép 
fennsík. Az Erők Nagy Csatája során bekövetkezett változások so
rán alakult ki. Először néhány sinda lakta. Fingolfin és Fingon itt te
lepedett meg, amikor a noldák visszatértek Középföldére. Később 
Hador Háza élt a vidéken. A Dagor Bragollachot követően itt álltak 
meg a tündék és az Első Ház edánjai, akik a háborúk elől menekül
tek. Morgoth erői sosem voltak képesek áttörni az Ered Wethrinen, 
amelyet olyan nagy erőd védett, mint Barad Eithel. Morgoth északi 
és nyugati irányból kétszer támadt rá Hithlumra (160 és 462 körül), 
de kudarcot vallott. 
Hithlum csapatai nem tértek vissza a Nirnaeth Arnoediadból. Morgoth 
a keletlakóknak adományozta a földet. A megmaradt tündéket és edá-
nokat lemészárolták, néhányan (például Tuor) „haramiává", bujdosó
vá válva nagy károkat okoztak a keletlakóknak. A név quenya alakja: 
Hísilómé. Nevezik még Ködföldnek vagy Köd Földjének is. (Sz.) 

HlTHUI (Hithui) S. Jelentése: ködös. Lásd: Hísimé. (GyU III.) 
HLOTHRAM (Hlothram) Hőbb. Szó szerinti jelentése: csűrbeli béres. 

Lásd: Csűrös. (GyU III.) 
HLOTHRAN (Hlothran) Hőbb. Hloth: kétszobás lakóhely; Ranu: ilyen 

épületek csoportja. Másik jelentése: csűr és udvar. Gyakori helység
név a Megyében. (GyU III.) 

HOBBIT NYELV (Hobbitish) A Megyében használatos nyelv a GyH ide
jén. A nyugori egyik dialektusa, bizonyos szavai emlékeztetnek az em
berek és a dúnföldi népek által használt kifejezésekre. A hobbitok nagy 
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előszeretettel tanultak új szavakat az emberektől és más szerzetektől, 
majd ezeket saját kényük-kedvük szerint átalakították, eltorzították. 
Erre jó példa a rohír khüddükan szó, amelyet a hobbitok kuduknak 
ejtettek. A szó jelentése egyébként: üreglakó, hobbit. Mivel ez a nyelv 
nagyon szoros kapcsolatban van az óangollal, Tolkien professzor a 
legtöbb nevet és kifejezést lefordította. A szövegek magyar változa
taiban is remek fordításokkal találkozhatunk. (GyU III.) 

HOBBITFALVA (Hobbiton) Falu a Megyében, a Nyugati Fertályon, a Nagy 
Keleti Országút mellett. (GyU L; G y U III.) 

HOBBITFALVI ÚT (Hobbiton Road) Ú t , amely a Morotvától Hobbitfal
ván keresztül a Dombhátig vezet. (GyU I.; G y U III.) 

HOBBITFALVI VERMES Lásd: Vermes. 
HOBBITFALVI ZÖLDKEZŰ VERMES Lásd: Vermes. 
HOBBITOK (Hobbits) Középfölde beszélő fajai közül az egyik, az em

berek rokonai. Már az Ek.-ban létrejöttek. A Hk.-ig az Anduin-
völgyben éltek. Hk. 1050 körül három főbb csoportjuk (irhafakók, 
sztúrok és gyaplábúak) nyugat felé indult, mert nem bírták tovább 
elviselni a Bakacsin-erdő gonosz lényeit. 1600-ban megalapították a 
Megyét, valamennyien ide, vagy Bríbe telepedtek át, bár 2463-ban a 
sztúroknak a Nőszirom-folyó mellett is volt egy jelentősebb kolóniája, 
és akadtak vándorló csoportok is. 
Az 1636-os járványt és a 2758-as Hosszú Telet leszámítva, az eriadori 
hobbitok békében, nyugalomban éltek. Gandalf és a Kószák vigyáztak 
rájuk. Lélekszámuk folyamatosan gyarapodott, ezért kiterjesztették 
a Megye határait. 2340-ben az Aggbakok megtelepedtek Bakföldén, 
Nk. 32-ben a Nyugati Fertályt is hozzácsatolták az addigi területek
hez. A G y H előtt Gandalfot és a Kószákat leszámítva, senki sem fog
lalkozott ezzel a néppel, ám Frodó és társai hősiessége felhívta a fi
gyelmet a hobbitokra. 
A G y U bevezetőjében pompás, részletes leírást találhatunk a hobbi
tokról, ezen a helyen nem lenne célszerű megismételni a Tolkien pro
fesszortól kapott információkat. Ami ebből nem derül ki: a sztúrok 
Hk. 2463 körül a Nőszirom-folyó melletti telepeken matriarchális 
társadalomban éltek, klánokra osztódtak. Egyéb elnevezéseik: kuduk 
(Roh.); periain vagy periannath (S.); banakil (Nyűg.); félszerzet; Kis 
Nép; Kis Emberek. (GyU I.; G y U II.; G y U III.; H.) 
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HOBBITOK OTTHONA A Hobbit magyar nyelvű szövegében így említik 
a GyU-ban Hobbitfalvának nevezett települést. 

HOBGOBLINOK (Hobgoblins) Ered Mithrimben élő gonosz lények. Csu
pán egyetlen helyen szerepelnek a műben (az angol verziójában): ott, 
ahol Gandalf megpróbálja megijeszteni Bilbót. A hobgoblinok való
színűleg orkok voltak, talán uruk-haik. (H.) 

HOGG A Perry-the Winkle (Leven Gyula) című hobbit vers egyik sze
replője. A magyar szövegben Potroh úrként említik. (TB.) 

HÓKÚT (Snowbourn) Folyó Rohanban. Dúnhargból Edoras felé, keleti 
irányba tart, az Entsédbe ömlik. ( G y U III.) 

HOLBYTLA Lásd: Hobbi t . 
HOLBYTLAN Lásd: Hobbi t . 
HOLD (Moon) A valák két lámpása közül a régebbi. A valák a Két Fa 

megmérgezése után teremtették, hogy segítsék vele a tündéket. A Hold 
fénye Telperion utolsó virága volt, amelyet az Aulé által készített tar
tályba tettek. Mozgását Tilion irányította. A Hold először akkor kelt 
fel, amikor Fingolfin Középföldére érkezett. H é t teljes kört tett meg, 
mielőtt a N a p felkelt. Ezután mozgása szeszélyessé vált, mert meg 
akarta közelíteni a Napot, ám annak forrósága megperzselte és meg
feketítette. Melkor megtámadta a Holdat, mert gyűlölte a fényét, ám 
Tilion visszaverte őt. 
A N a p h o z hasonlóan először a Hold is nyugat-keleti irányban moz
gott, de annak a reformnak a során, amely visszahozta az éjszakát Ar-
dára, megváltozott a járása. Quenya neve: Isii; sinda neve: Ithil. Egyéb 
nevei: Rána; Ezüstvirág. ( G y U I.) 

HOLDBÉLI EMBER (Man in the Moon) A Megye és Gondor népmeséi
nek alakja. Létezése elárulja, hogy emlegetői tudtak valamit Tilion-
ról. (GyU I.; TB.) 

HOLDBÉLI HEGYEK (Mountains of the M o o n ) Az egyik, Göndörből 
származó hobbit-vers főszereplőjének, a Holdbéli Embernek a lak
helye. (TB.) 

HOLDBETÜK (Moon-letters) Rúnák, amelyeket csak holdfényben lehet 
látni, de csakis akkor, ha a Hold éppen olyan pozícióban van, mint 
akkor volt, amikor az írás készült. A törpök találmánya volt, ezüst-
tollakkal készítették a jeleket. (H.) 

HOLDWINE (Holdwine) Borbak Trufát nevezték így Rohanban. Az an
gol szó jelentése: hold - tartani; wine - bor. ( G y U III.) 
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HOLLÓDOMB (Ravenhill) D o m b Erebor közelében, a hegy déli lábánál. 
A törpök őrházat építettek a tetején. A nevét onnan kapta, hogy 
bölcs és törp-barát hollók fészkeltek rajta. Thorin vállalkozásának ide
jén a törpök egyetlen éjszakát maradtak ezen a helyen, ekkor talál
koztak Roác-kal, akitől meghallották Szmog halálhírét. Az Öt Sereg 
Csatája során Bakacsin-erdő tündéi, Gandalf és Bilbó is ezen a dom
bon védték magukat. (H.) 

HOLLÓK (Ravens) Középföldén élő madarak. Erebor hollói barátságo
sak voltak a törpökkel, beszélték a nyugori nyelvet. Nagyok voltak, 
sokáig éltek. Roác H k . 2941-ben már 153 éves volt. (H.) 

HOLT ARCOK TAVA (Mere of Dead Faces) Sötét tó a Holt-lápban, a da-
gorladi csatában elesett tündék és emberek sírjai. A víz színe alatt ha
lott arcok és meggyújtott gyertyák látszanak, amiket nem lehet meg
érintem vagy megközelíteni. ( G y U II.) 

HOLT-HALOM (Death Down) Tömegsír a Helm-szurdok mellett. A hu-
ornok ebben temették el a kürtvári csatában elpusztult orkokat. Nagy 
kődomb volt, amit egy mély verem fölé építettek. (GyU III.) 

HOLT-LÁP (Dead Marshes) Mocsár Emyn Muiltól keletre. A Hk.-ban 
messze keletre elnyúlt, belepte a dagorladi csatában elesett emberek 
és tündék sírjait. A sírokból lett a H o l t Arcok Tava. H k . 1944-ben a 
tábori csatában megvert ekhósok ide menekültek, majd nyomuk ve
szett. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

HOLTAK (Dead Ones) A Hol t Arcok Tavában lévő hullák. (GyU II.) 
HOLTAK ÁRKA (Deadmen's Dike) Fornost neve H k . 1974-ben bekövet

kezett lerombolása és elnéptelenedése után. ( G y U I.; G y U III.) 
HOLTAK HÁZA (Houses of the Dead) Mandos csarnokai. Valinor nyu

gati részén, az Ekkaia partján találhatók, Vairé szőnyegei díszítik a 
falát. Ide jutnak el az emberek és a tündék (és talán a törpök) lelkei, 
itt, a mély csöndben, a félhomályban ücsörögnek és gondolkoznak. 
A tündék lelkét egy idő után kieresztik, ezek szabadon élhetnek Aman-
ban. Az emberek lelkei egy idő után kikerülnek Ardából. A törpök 
lelke — ha egyáltalán eljut ide — az idők végezetéig marad. Várakozás 
Házának vagy Várakozás Csarnokának is nevezik. (Sz.) 

HOLTAK KAPUJA (Gate of the Dead) Lásd: Sötét Ajtó. 
HOLTAK KIRÁLYA (King of the Dead) Ember, a hegyi emberek vezére 

Gondor megalapítása idején. Élt: Mk. 3429- H k . 3019 között. Népe 
érdekében szövetséget kötött Isildurral, de amikor hívták, hogy az 
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Utolsó Szövetség seregével vegyen részt a harcokban, megszegte es
küjét. Ezért ő is és népe is arra ítéltetett, hogy az Ered Nimraisban 
éljen, míg vissza nem fizeti az adósságot. Ezt a G y H idején tette meg. 
Amíg valódi emberként élt, a Holtak Királyát „Hegyek Királyának" 
nevezték. (GyU III.) 

HOLTAK ÖSVÉNYE (Paths of the Dead) Út az Ered Nimrais alatt. A Hol
tak Kapujától Dúnharg fölé vezet, a N o r t h o n d forrásvidékére, Erech 
közelébe. Senki sem járhat rajta, kivéve az itt létező holtakat és Isii— 
dur utódait. (GyU II.; G y U III.) 

HOMÁLY (Unlight) Ungoliant ereje és megjelenési formája, sűrű sötét
ség, amely magába nyel és megsemmisít minden fényt. Egyéb elne
vezései: Ungoliant Felhője; Árnyék; Sötétség. (Sz.) 

H O M Á L Y Lásd: Árnyék. 
HOMOKVEREM (Battle Pit) Az a verem Morotva közelében, amelybe a 

Főnök morotvai csatában elesett embereit temették. (GyU III.) 
HORN (Horn) Rohani ember, a pelennori csatában esett el. ( G y U III.) 
HÓSÖRÉNY (Snowmane) Meara, Théoden király hátasa. A nazgűlok ura 

végzett vele a pe lennor i csatában, H k . 3019-ben. Amikor elesett, 
Théodenre zuhant, és megölte őt. (GyU II.; G y U III.) 

HÓSÖRÉNY HALMA (Snowmane's Howe) Hósörény sírja, Pelennorban 
található. Hosszú szárú, élénkzöld fű borítja, a tetején faragott kő áll. 
(GyU III.) 

HOSSZÚ BÉKE (Long Peace) A beleriandi noldák aranykora. Az eldák 
majdnem kétszáz éven át békében éltek. A periódus Ek. 260 körül, 
az akkor még fejletlen Glaurung vereségével kezdődött, és a Dagor 
Bragollach tüzeinek fellobbanásával ért véget, 455-ben. Ezen idő alatt 
az edánok Beleriandba érkeztek, az eldák békében, nyugodtan éltek, 
és senki sem próbálta legyőzni Morgothot, senki sem akadályozta meg, 
hogy nagy sereget szervezzen. (Sz.) 

HOSSZÚ ÉJSZAKA (Long Night) A Két Fa megmérgezése és a Hold és a 
N a p első felkelése közötti időszak, melynek során Valinor sötétben 
élt. (GyU III.) 

HOSSZÚ F A L Lásd: Andram. 
H o s s z ú FÖVENY Lásd: Anfalas. 
Hosszú HULLÁM HAJÓJA Lásd: Cair Andros. 
Hosszú PÓCSIK Lásd: Morotvai Csűrös Pócsik. 
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HOSSZÚ TÉL (Long Winter) H k . 2758-59 fordulójának tele, amelynek 
során Eriadort és Rohant öt hosszú hónapon át hó borította. Rohanban 
ekkor ostromolták meg a dúnföldiek Helmet (a Helm-szurdoknál); 
mindkét fél óriási veszteségeket szenvedett. A Megye - Gandalf segítsé
gének köszönhetően - nem sínylette meg túlságosan ezt az időszakot, 
máshol azonban éhínség volt. A Megyében ezt a telet és az utána követ
kező időszakot „a Szenvedés Napjainak" nevezték. (GyU I.; G y U III.) 

HOSSZÚ-TÓ (Long Laké) Ovális tó a Bakacsin-erdőtől keletre, Erebor 
közelében. Az Erdei-folyó és a Folyó-folyó táplálja. Ez utóbbi a tó 
déli végénél, vízesés formájában elhagyja a hosszúkás medret. Erre a 
tóra épült Esgaroth. (H.) 

HOSSZÚ-TÓ NÉPE (Men of the Long Laké) Emberek. Rokonságban álltak 
a Suhatag népével, és távolról az edánokkal is. A G y H idején Esga
roth közelében éltek. Tó-emberekként is emlegették őket. (GyU III.) 

HOSSZÚLÁP (Long Marshes) Mocsárvidék az Erdei-folyó mentén, 
a Bakacsin-erdőtől keletre. H k . 2941 körül (Thorin és társai expedí
ciójának idején) a lápvidék terjeszkedett. (H.) 

HOSSZÚMART (Langstrand) Lásd: Anfalas. 
HOSSZÚSZAKÁLL (Longbeards) Lásd: Durin népe. 
HRÍVÉ (Hrívé) Az elda loa utolsó előtti része, nagyjából a mi decembe

rünknek és januárunknak felel meg. Sinda alakja: rhíw. Az emberek a 
telet emlegették ezen a néven. (GyU III.) 

HUAN (Huan) S. Jelentése: nagy kutya. Nagy kutya. Valinorban szüle
tett, O r o m é vadászebei közé tartozott. Gazdája Celegormnak adta. 
Huan elkísérte új gazdáját Beleriandba. A sorsa az volt, hogy elpusz
tuljon, de csak az Ardában valaha látott legnagyobb farkas végezhe
tett vele. Annyira szerette Lúthient, hogy a nő érdekeit fontosabbnak 
tartotta, mint Celegormét. A szilmarilokkal kapcsolatos küldetés so
rán számos hőstettet vitt véghez: megölte Szauron váltott farkasait, 
köztük Draugluint, legyőzte Farkas-Szauront, végzett Carcharoth-szal, 
a Morgoth által kitenyésztett óriásfarkassal. Ebben az utolsó küzde
lemben ő is életét vesztette. Fáradhatatlan volt, nem vénült meg, nem 
volt szüksége alvásra, és nem fogtak rajta a varázslatok. Elete során 
többször is megszólalt: tanácsot adott Lúthiennek és Berennek, és 
egyszer elbúcsúzott Berentől. Valinor Kutyájának is nevezték. (Sz.) 

HUGGINS (Huggins) William, a később kővé változtatott troli családi 
neve. Bilbó és Thorin Hk. 2941-ben találkozott vele. (H.) 
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HUHUI Lásd: H i t h u i . 
HUNTHOR (Hunthor) Adán, halad Brethilből. Brandir rokona. Ő volt 

az egyetlen személy, aki csatlakozni mert a Glaurung megölésére ké
szülő Túrinhoz. Amikor a két edán a Cabed-en-Aras pereme alatt 
kuporgott H u n t h o r t eltalálta az a kő, amit Glaurung véletlenül lazí
tott ki a helyéről. H u n t h o r lezuhant és halálra zúzta magát. (Sz.) 

HUOR (Huor) Adán a Harmadik Házból, tünde-barát és hős, Galdor és 
Hareth fia, Húrin öccse. Brethilben nevelkedett, harmincéves volt, 
amikor Húrinnal együtt háborúba vonult az orkok ellen. A két test
vér, miután elválasztották őket bajtársaiktól, Ulmónak köszönhette 
megmenekülését. Gondolinba kerültek, ahol egy évig maradtak. Ezt 
követően visszatértek Dor-lóminba, ahol H u o r feleségül vette Ríant 
az Első Házból. Gyermekük Tuor. H u o r és Húrin irányította Hith-
lum seregének jobb szárnyát Maedhros Szövetségében. A Nirnaeth 
Arnoediad során a Sirion-hágót védték. Miután Earendil megjósolta 
a tündék és az emberek megváltását, és ezzel rávette Turgont, hogy 
visszavonuljon Gondolinba, H u o r bátran vállalta a hátvéd szerepét. 
Addig harcolt, míg egy mérgezett nyílvessző a szemébe fúródott. 
(GyU III.) 

HUORNOK (Huorns) A Fangorn lényei, valószínűleg entek (vagy fák), 
amelyek a Nagy Sötétségben megvadultak és veszélyessé váltak. Ke
veset mozogtak, de ha rászánták magukat, akkor gyorsak voltak. Az 
árnyak között rejtőztek. Tudtak beszélni. A valódi entek kordában 
tartották őket. Vadak voltak, de nem gonoszak, gyűlölték az or-
kokat. (GyU II.) 

HÚRIN (Húrin) Adán, az Első H á z ura. Tünde-barát és hős, Galdor és 
Hareth idősebbik fia, H u o r fivére. Éveket töltött Gondolinban. Ami
kor visszatért Dor-lóminba, feleségül vette Morwent. Gyermekeik: 
Túrin, Lalaith, Nienor. Ek. 462-ben megtörte Barad Eithel ostromát. 
Az apja ebben a csatában esett el. Maedhros Szövetségében és a Nir
naeth Arnoediadban az edánok csapatait vezette. Az ő harcosai fe
dezték Turgon visszavonulását; az emberek elhullottak mellőle, egye
dül ő maradt életben. Hetven trolit ölt meg, mielőtt fogságba esett. 
Angbandba vitték, ahol hiába vallatták, nem árulta el Gondolin he
lyét. Morgoth megátkozta őt is, Morwent és gyermekeiket is, majd 
Thangorodnmba vitette, ahol huszonnyolc éven át tétlenül kellett 
szemlélnie a világ eseményeit. Miután fia, Túrin meghalt, Morgoth 
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szabadon eresztette. Beleriandba vándorolt. Dimbarban magához szó
lította Turgont, és ezzel elárulta Morgothnak Gondolin pontos helyét. 
Cabed Naeramarthnál találkozott a halálán lévő Morwennel, közö
sen eltemették Túrint. Nargothrondban megölte Mimet, és vissza
szerezte a Nauglamírt, amelyet elvitt Menegrothba, Thingolnak. 
Amikor Melian megszabadította Morgoth befolyásától, elvonult, hogy 
befejezze életét. H ú n n alacsony volt, de erős, nagy harcos, körülte
kintő, bölcs stratéga. Húrin Thalionnak, Állhatatos Húrinnak is ne
vezték. ( G y U I.; G y U III.) 

HÚRIN (Húrin) Gondori dúnadán, Minardil király helytartója, a Hely
tartók Házának megalapítója. Emyn arneni Húrinként is ismerték. 
Élt: H k . 1634 körül. ( G y U III.) 

HÚRIN (Húrin) Magas rangú gondori dúnadán, Minas Tirith kamarása. 
HÚRIN, I. (Húrin, I.) Dúnadán, Gondor ötödik uralkodó helytartója 

(Hk. 2204-44). ( G y U III.) 
HÚRIN, II (Húrin, II.) Dúnadán, Gondor tizennegyedik uralkodó hely

tartója (Hk. 2605-28 között) . (GyU III.) 
HÚRIN GYERMEKEI (Children of Húrin) Túrin és Nienor, annak az átok

nak az áldozatai, amelyet Morgoth mondott ki apjukra. (Sz.) 
HÚRIN HÁZA (House of Húrin) Lásd: Hely tar tók Háza. (GyU III.) 
HURKA (Chubb) Hobbi t családnév. Bizonyos esetekben „Hurka", időn

ként „Hurkás" formában használták. A család tagjai általában jómó
dúak voltak. ( G y U I.; G y U III.) 

H U R K A (vagy Hurkás) Adamanta Lásd: Tuk Adamanta 
HURKA CSILLA Lásd: Zsákos Csilla 
HURKA-ZSÁKOS Lásd: Hurkás-Zsákos. 
HURKÁS Lásd: H u r k a . 
HURKÁS-ZSÁKOS FALKÓ (Falco Chubb-Baggins) Hobbit, Megye-lakó. 

Élt: Hk. 2903-2999. Zsákos Bingó és H u r k a Csilla gyermeke. Ő volt 
az első Hurkás-Zsákos. (GyU III.) 

HURKÁS-ZsÁKOS POPPI (Poppy Chubb-Baggins) Hobbit, Megye-lakó, 
Hurkás-Zsákos Falkó leánya, Bögyös Filibert felesége. Részt vett a 
búcsúünnepségen. (GyU III.) 

HUSZONEGYEDIK CSARNOK (Twenty-One Hall, Twenty-first Hall) Ma-
zarbul Csarnoka. (GyU I.) 

HŰSÉGESEK (Faithful) Azok a númenoriak, akik a tündék barátai és a 
valák hívei maradtak annak ellenére, hogy rettegtek a haláltól, és az 
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Emberek Végzetétől. Mk. 2300 körül léptek színre. 2350 táján meg
alapították Pelargirt. Hajóikkal átjártak Középfölde északi partjaira, 
segítették Gil-galadot a Szauron elleni harcokban. Miután 3100 táján 
Ar-Gimilzőr hatalomra került, a Hűségeseket üldözni kezdték. Tiltot
tá vált az elda nyelv használata, és az eldákkal való találkozás. A Hű
ségesek arra kényszerültek, hogy Númenor nyugati részéről keletre 
települjenek át, ahol Rómenna lett legfontosabb városuk. Sokan Lin-
donba emigráltak. Amikor Szauron 3262-3319 között befészkelte ma
gát Númenorba, a Hűségesek — Amandil vezetésével - kétségbeeset
ten ellenálltak. Sokukat feláldozták Melkornak, a Szauron által épített 
Templomban. Az életben maradtak Elendil, Isildur és Anárion veze
tésével megalapították Arnor és Gondor királyságait. Egyéb neveik: 
Elendili; tünde-barátok. (GyU III.) 

HWESTA (Hwesta) Q. Jelentése: szellő. A d tengwa neve (12); a quenyá-
ban a néma w, a sindában a chw jelölésére használják. (GyU III.) 

HWESTA SINDAEINWA (Hwesta Sindaeinwa) Q. Jelentése: Szürke tündék 
hw-]e.. A q_tengwa neve (34), amely a jelek szerint a Hwesta mó
dosult változata. Csak a sindában használatos, a néma w jelölésére. 
(GyU III.) 

HYARMEN (Hyarmen) Q. Jelentése: dél. A X tengwa neve (33.) Ezt a 
tengwát általában a déli irány jelölésére használják, még azok is, akik
nek anyanyelvében a „dél" szó nem ezzel a hangsorral kezdődik. 
(GyU III.) 

HYARMENDACIL, I. (Hyarmendacil I.) Q. Jelentése: dél-győző. Dúnadán, 
Gondor tizenötödik királya, az utolsó Hajókirály. Koronázásakor 
még Ciryahernek hívták, de 1050-ben, miután legyőzte a haradiakat, 
és rábírta őket, hogy ismerjék el Gondor uralmát, felvette királyi ne
vét. Uralkodása alatt Gondor eljutott hatalma csúcsára. (GyU III.) 

HYARMENDACIL, II. (Hyarmendacil II.) Dúnadán, Gondor huszonne
gyedik királya (Hk. 1540-1621 között). Eredeti neve Vinyarion volt, 
de miután 1551-ben legyőzte a haradiakat, felvette a Hyarmendacil 
nevet. (GyU III.) 

HYARMENTIR (Hyarmentir) Q. Szó szerinti jelentése: déli őrállás (vagy 
őrszem) A Pelóri hegye, Dél-Aman legmagasabb csúcsa. (Sz.) 



lANT I A U R (lant Iaur) S. Szó szerinti jelentése: öreg híd. Kőhíd Bele-
riandban, az Esgalduin felett, a Bri thiachot Arossiachhal összekö
tő úton. Vélhetőleg a törpök építették, még a noldák visszatérése 
előtti időkben. Esgalduin hídjának is nevezik. (Sz.) 

lARWAIN BEN-ADAR (Iarwain Ben-Adar) S. Jelentése: a legvénebb apát
lan. A tündék nevezték így Bombadil Tomát. ( G y U I.) 

lAVAS (Iavas) A yávie sinda alakja. (GyU III.) 
IBUN (Ibun) A N o e g y t h N i b i n egyik törpje, Mim fia. Apjával együtt 

előbb Túrin, majd az orkok fogságába esett. (Sz.) 
IDEGENEK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek Őket. (Sz.) 
IDŐ (Time) Eá struktúrájának egyik dimenziója, Ilúvatarnak az Ainu-

lindalében eldalolt dallamsorozata. Az Idő Eá teremtésével és a valák 
színrelépésével kezdődött, és valószínűleg a Véggel lesz vége. (Sz.) 

IDŐ MÉLYE (Deeps of Time) Az Idő végtelensége. Bizonyos esetekben 
a felfoghatatlanul régi múlt, máskor az a dimenzionális keret, ame
lyen belül érvényesek Eá törvényei és szabályai. (GyU II.; G y U III.) 

IDŐSEBB FAJ (Elder Race) Lásd: Tündék. 
IDŐSZÁMLÁLÁS (Count of Time) Az évek jegyzése. A Két Fa megte

remtésével kezdődött. (Sz.) 
IDŐTLENSÉG CSARNOKAI (Timeless Halls) Ilúvatar és az ainuk lakhelye. 

Itt nem léteznek korlátok, a csarnokok határai a Semmi és a Valami, 
a Lét és a Nem-lét között vannak. (Sz.) 

IDRIL (Idril) S. Jelentése: szikra-csillogás. Nolda tünde, Turgon és Elen-
wé leánya. Turgonnal visszatért Középföldére, és vele együtt Nevrast-
ban és Gondolinban élt. Maeglin, az első unokatestvére volt szerel
mes belé, akit nem kedvelt. Ek. 503-ban feleségül ment Tuorhoz, ez 
volt az eldák és az edánok közötti második esküvő. A következő ta
vaszon megszülte Eárendilt. Mivel tartott Gondolin bukásától, és elő
re látta Maeglin árulását, titokban alagutat épített, amin keresztül ki 
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lehetett jutni a városból. Amikor Gondolint megtámadták, Idril Tu-
orral, Eárendillel, és kisebb kísérettel ezen az úton menekült ki. A túl
élőkkel együtt a Sirionon N a n Tathrenbe, később Arvernienbe ment. 
Amikor Tuor megöregedett, mindketten áthajóztak Nyugatra. Idril 
szép volt, a haja aranyszínű. Egyéb nevei: Celebnndal, Ezüstlábú. 
Nevének quenya formája: Itarillé vagy Itarildé. (GyU III.) 

IFJABB CSŰRÖS BENDEGÚZ (Young Tom Cotton) Lásd: Csűrös Bende
gúz 2. 

IFJABB NAPOK (Younger Days) A Nk., az Emberek Kora. (GyU I.) 
IGAZ-EZÜST (True-Silver) Lásd: Mithril. 
ILLUIN (Illuin) A valák északi lámpása. Állítólag azon a helyen állt, ahol 

később a helcari beltenger volt található. (Sz.) 
ILMARE (Ilmaré) Az egyik legnagyobb maia, Varda szolgálólánya. (Sz.) 
ILMARIN (Ilmarin) Q. Jelentése: ház a magas égben. Manwé és Varda 

háza a Taniquetil tetején. Kupolás termeiből Manwé és Varda szem
mel tarthatja Ardát. ( G y U L; Sz.) 

ILMARIN HEGYE (Hill of Ilmarin) Lásd: Taniquetil. 
ILMEN (Ilmen) Q. Jelentése: il + men = fel + irány. Eá mennyei, ahol 

a csillagok vannak. Az űr. Lásd még: Tarmenel. (Sz.) 
ILÚVATAR (Ilúvatar) Q. Jelentése: mindenek atyja. Isten. Egyedül él az 

Időtlenség Csarnokában. Lelkének Olthatatlan Lángjával ő terem
tette az ainukat, és mindegyikük előtt megnyitotta elméje valamelyik 
zugát. Hogy az ainuk még jobban érthessék az egészet, megismertette 
velük Ainulindalé három dallamát. Amikor Melkor megteremtette a 
Muzsika disszonáns hangjait, Ilúvatar Létet adott Látomásának, és 
megteremtette Eát, ahol a valák tőle függetlenül próbálták valóra vál
tani a Muzsikát. Néhány részletet (az emberek és a tündék rendelte
tése, sorsa) egyedül Ilúvatar ismer. Csupán kétszer avatkozott bele 
Eá ügyeibe: egyszer akkor, amikor jóváhagyta, hogy Aulé megterem
tette a törpöket, egyszer pedig akkor, amikor a valák kérésére meg
változtatta Ardát. Ilúvatarnak Ardában nevezték. Egyéb nevei: Eru; 
Eru Ilúvatar; az Egyetlen; Isten. (GyU III.) 

ILÚVATAR ELSÖSZÜLÖTTJEI (Firstborn of Ilúvatar) Lásd: Tündék. 
ILÚVATAR GYERMEKEI (Children of Ilúvatar) A tündék és az emberek. 

Ardát nekik szánták lakhelyül, ők kapták meg a jogot, hogy uralkod
janak mindenen, ami ott létezik. A tündék voltak az Idősebb Gyer
mekek, az Elsőszülöttek, az emberek a Fiatalabb Gyermekek, a Rö-
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vetők. Egyéb elnevezéseik: Híni Iluvataro; Eruhíni; Erusén; Eru és 
Isten Gyermekei; Föld Gyermekei; Két Nemzetség. (Sz.) 

ILÚVATAR HARMADIK DA».A (Third Theme of Ilúvatar) Az Ainulindalé 
utolsó része, amelyet Ilúvatar egyedül adott elő. Mentes Melkor disz-
szonanciájától, csendesen ellenpontozza és legyőzi az első két Dal 
hangosságát. Ebbe foglalta bele Gyermekeit — ez az oka annak, hogy 
se Melkor, se a valák nem értik Ilúvatar Gyermekeinek létezését és 
rendeltetését. (Sz.) 

ILÚVATAR IDŐSEBB GYERMEKEI (Elder Children of Ilúvatar) Lásd: Tündék. 
ILÚVATAR IFJABB GYERMEKEI (Younger Children of Ilúvatar) Az embe

rek. (Sz.) 
ILÚVATAR LÁTOMÁSA (Vision of Ilúvatar) Az Ainulindalé vizuális képe, 

amelyet Ilúvatar hozott létre, hogy megmutassa az ainuknak Muzsi
kájuk természetét. Mivel az ainuk közül soknak tetszett a Látomás, 
Ilúvatar Létezést adott annak, s így megteremtette Eát. Az ainuk kö
zül mindenki ismerte a Muzsikának azt a részletét, amit ő dalolt, de 
csak a Látomás ismeretében képzelhették el az Egészet. Ennek óriási 
jelentősége volt a valák számára az Ardán végzett munkák során. Ügy 
beszélték, a Látomás már a Hk. vége előtt megszűnt létezni. (Sz.) 

IMLACH (Imlach) Adán a Harmadik Házból, Marach fia, Amlach apja. 
Élt: Ek. 4. sz. (Sz.) 

IMLAD MORGUL (Imlad Morgul) S. Jelentése: a fekete mágia völgye. 
Völgy az Ephel Dúath nyugati oldalán, ezen keresztül áramlott a 
Morgulduin. Minas Morgul a völgy elején volt. A G y H során a Nyu
gat Kapitányai felgyújtották Imlad Morgul gonosz mezőit, lerombol
ták a Morgulduin hídját, de a völgy borzalmai a háború után is meg
maradtak. Egyéb nevei: Morgul Völgy; Lidércek Völgye; Elő Holtak 
Völgye. (GyU II.; G y U III.) 

IMLADRIS (Imladris) S. Jelentése: mély-zugolyos-völgy Lásd: Völgyzu-
goly. ( G y U I.) 

IMLADRIS KALENDÁRIUMA (Calendar of Imladris) A völgyzugolyi tün
dék kalendáriuma, valószínűleg a Középfölde valamennyi tünde-
kalendáriumának alapja. A yent 144 loára és hat évszakra osztották, 
ezekhez néhány extra napot csatoltak. A loa a yestarével kezdődött, 
az első nappal, ami nagyjából a mi naptárunk szerinti március 29-ének 
felel meg. Az első három évszak tuilé, lairé és yávié volt, ezek 54, 72 
és 54 napot tartalmaztak. Ezután három enderi következett, majd 

• 
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quellé, hrívé és coiré, amelyek 54, 72 és 54 napból álltak. Minden ti
zenkettedik loában (kivéve a harmadik yenek tizenkettedik loáit) az 
enderiket megkettőzték, hogy helyrehozzák a rendszer tökéletlensé
géből fakadó hibákat. Imladris kalendáriuma tartalmazott még egy 
asztronómia évet (coronar), és egy hatnapos ünnephetet (enquié). 
A rendszert „Völgyzugoly időszámításának" is nevezték. ( G y U III.) 

IMLOTH MELUI (Imloth Melui) S. Jelentése: mély fenék. Völgy Gon-
dorban, talán Lossarnachban. Rózsáiról híres. (GyU III.) 

IMRAHIL (Imrahil) Gondori dúnadán, Dol Amroth hercege. A G y H során 
részt vett a pelennon csatában, és II . Denethor halála után, Faramir 
betegsége idején, kormányozta Minas Tirithet. Nyugat Kapitányai
nak egyike volt, harcolt a Morannon melletti csatában. Nagy harcos 
volt. Szép Imrahilnak is nevezték — lerítt róla, hogy ősei között dúna-
dánok és tündék is akadtak. ( G y U III.) 

INCÁNUS (Incánus) Lásd: Gandalf. 
INDIS (Indis) Q. Elda a vanyák közül, közeli kapcsolatban állt Ingwé-

vel. Eldamarban feleségül ment Finwéhez (ő lett a második felesége), 
két gyermeket szült neki: Fingolfint és Finarfint. Magas volt, szőke 
és szép. (Sz.) 

INGOLD (Ingold) Gondori ember, a Rammas Echor északi kapuját őriz
te, Gondor ostroma előtt. (GyU III.) 

INGWÉ (Ingwé) Q. Elda a vanyák közül. Azon követek egyiket, akiket 
O r o m é Valinorba küldött, hogy a Nagy Utazás megtételére buzdítsa 
az eldákat. A vanyák királya lett, nyugatra vezette népét. Amanban 
először Tirionban, később Manwé közelében élt. A tündék Nagyki
rályának nevezték. Minden tünde tisztelte. Sosem tért vissza Közép
földére. (Sz.) 

INGWÉ TORNYA (Tower of Ingwé) Lásd: M i n d o n Eldaliéva. 
INNEN-PARTVIDÉK (Hither Lands, Hither Shores) Középfölde elda neve. 

( G y U I . ) 
INNENSŐ FÖLD A Sz. magyar kiadásában ua., mint a GyU-ban az 

Innen-Partvidék 
INZILBÉTH (Inzilbéth) Ad. Jelentése: virág. Númenor i dúnadán Andú-

nié házából, a Hűségesek egyike. Élt: Mk. 3125 táján. Gyönyörű nő 
volt, kényszer hatására feleségül ment Ar-Gimilzőrhoz. Boldogtalan 
házasságukból két gyermek született: Palantir és Gimilkhád. (Sz.) 
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IORETH (Ioreth) Gondori nő. Lossarnachból származott. A GyH ide
jén ő volt a legidősebb nő, aki Minas Tirithben a Gyógyítás Házában 
szolgált. (GyU III.) 

lORLAS (lorlas) S. Jelentése: levél. Gondori férfi, Bergil nagybátyja. Va
lószínűleg Minas Tirithben élt. (GyU III.) 

IRENSAGA (Irensaga) Az Ered Nimrais fűrészfogas hegye, Dúnharg észa
ki fala. (GyU III.) 

IRHAFAKÓ (Fallohides) A hobbitok három fő csoportja közül a legki
sebb. Hk. 1150 körül az irhafakók elhagyták az Anduin felső vidé
két, Völgyzugolytól északra átkeltek a Köd-hegységen, bevonultak 
Eriadorba, ahol csatlakoztak más hobbitokhoz. Kalandorlelkük mi
att gyakran váltak vezetővé. Marcsó és Biankó, a Megye alapítói is 
irhafakók voltak. A Tukok, a Borbakok és a Bögyösök szintén. Bilbó 
és Frodó is ehhez az alfajhoz tartozott. Az irhafakók magasabbak és 
karcsúbbak a többi hobbitnál, a bőrük és a hajuk világosabb. Szeretik 
a fákat, az erdőket, és jobban értenek a művészethez, mint a kétkezi 
munkához. A többi hobbitnál jóval barátságosabbak a tündékhez. 
(GyU I.; GyU III.) 

IRMO (Irmo) Q. Jelentése: vágy, vágy ura. Lórién valódi neve. (Sz.) 
ISIL (Isii) Q. Jelentése: ezüstfényű. A Hold. (Sz.) 
ISILDUR (Isildur) Q. Jelentése: hold. Númenori dúnadán, Elendil idő-

sebbik fia. Ifjúkorában ellopta Nimloth egyik gyümölcsét Armene-
los udvarából. Komoly sebet kapott, de sikerült fenntartania a halan
dók földjén a Fehér Fa folytonosságát. Númenor bukása után három 
hajóval Pelargirbe szökött, ahol fivérével, Anánonnal megalapította a 
gondori királyságot. Ithilia ura volt, Gondor társkirálya. Ö alapítot
ta meg Minas Ithilt, ahol egészen Mk. 3429-ig élt. Ez volt az az év, 
amelynek során Szauron megtámadta a várost. Isildur Arnorba me
nekült, Osgiliath és Minas Anor védelmét Anárionra hagyta. Az Utol
só Szövetség seregével tért vissza Gondorba. 3441-ben az apja mel
lett állt a Szauron ellen vívott utolsó csatában. Levágta az Ellenség 
egyik ujját, s azzal az Egy Gyűrűt. Szauron veresége után Isildur két 
éven át uralkodott Gondorban. Minas Anorban elültette a Fehér Fák 
sarjait, ifjú unokaöccsét, Meneldilt bevezette az uralkodás rejtelmei
be. Ezután északra utazott, ahol apja halála után, 3441-ben Arnor ki
rálya lett. Útközben, Nősziromföldnél, egy csapat ork támadta meg 
a kíséretét. Menekülni próbált: felhúzta a Gyűrűt, és bevetette magát 

203 



az Anduinba. A Gyűrű azonban lecsúszott az ujjáról, és eltűnt. Isil-
durt megölték. (GyU I., GyU III.) 

ISILDUR DINASZTIÁJA (Line of Isildur) Az Északi Királyság királyi csa
ládja. Örököseik Arnor, Arthedain és az Újraegyesült Királyság ural
kodói, az északi dúnadánok vezérei voltak. A család oldalági leszár
mazottai közül kerültek ki Cardolan és Rhuadur királyai. (GyU III.) 

ISILDUR UTÓDA (Heir of Isildur) Lásd: I. Aragorn. 
ISILDUR UTÓDAI (Heirs of Isildur) Isildur nemzetségének legidősebb 

fiúgyermekei. A vérvonal a Hk.-ban sem szakadt meg. Isildur fia, Va-
landil, Arnor királya volt. Utódai Arnor vagy Arthedain királyai, vagy 
az északi dúnadánok vezérei lettek. A GyH után Isildur utódai, a Tel-
contárok az Újraegyesült Királyság királyai lettek. Arthedain pusztu
lása után csak azért maradtak életben, mert Elrond segített nekik. 
Érdekes módon sokkal lassabban öregedtek, mint Gondor királyai. 
Isildur hagyatéka Barahir gyűrűje volt, valamint a Narsil szilánkjai, az 
Elendilmir és Annúminas jogara. A családot Északi Nemzetségnek is 
nevezték. (GyU III.) 

ISILDUR VÉGZETE (Isildur's Bane) Az Egy Gyűrű. (GyU I.) 
ISILYA (Isilya) Q. Jelentése: hold-nap. Az enquie harmadik napja, a hold

ról nevezték el. Sinda formája: orithil; a hobbitok monendeinek, ké
sőbb mondaynak nevezték. Az angol szövegben isilya, a magyarban 
hétfő szerepel. (GyU III.) 

ISTAROK (Istari) Q. Öt (vagy több) lény, akiket a valák küldtek Közép
földére Hk. 1000 táján, hogy egyesítsék és segítsék a Szabad Népe
ket a Szauron elleni küzdelemben. Nem uralhatták Középfölde né
peit, Szauron erőszakosságára nem válaszolhattak hasonlóképpen. 
Amikor Szarumán, a legnagyobb varázsló megszegte ezt a szabályt, 
kivetették a rendből és Valinorból. A Hk. végén az Istárok eltűntek 
a színről — Szauron bukása után nem maradt tennivalójuk. Gandalf a 
Gyűrű-őrzők utolsó csapatával a tengerentúlra ment, és a többiek is 
visszatértek nyugatra. 
Az Istárok külsőre vénembernek látszottak, bár mindig mozgékonyak 
voltak és lassan öregedtek. Uralták a testüket és a szellemüket. Ha
talmuk a botjukban összpontosult. Mindegyiknek saját színe volt, 
mindegyiknek megvolt a Renden belüli pontos helye. Szarumán volt a 
legvénebb, a Fehér varázsló, Szürke Gandalf utána következett. Barna 
Radagastot még megemlítik a szövegben, de a többiek, a keleten la-
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kók nevét nem ismerjük. Eredetüket rejtély fedi. Tolkien professzor 
szerint „egyfajta valák" voltak. Ha figyelembe vesszük, hogy Olórin 
az egyik maia volt, és hogy Gandalf fiatalkorában az Olórin nevet vi
selte, akkor elképzelhető, hogy az Istárok maiak voltak. Ezt a felte
vést igazolja az is, hogy Gandalf ereje semmivel sem volt kisebb, 
mint a móriai balrogé. Nyugori nevük: Varázslók. (GyU I.; GyU II.; 
GyUIII.) 

ISTEN (God) Lásd: Ilúvatar. 
ISTENEK (Gods) A valák. (Sz.) 
ISZONYAT HEGYE Lásd: Ered Gorgoroth. 
ITARILDE (Itarildé) Lásd: Idril. 
ITARILLÉ (Itarillé) Lásd: Idril. 
ITHIL (Ithil) S. Jelentése: ezüstfényű. A Hold. (Sz.) 
ITHIL-KŐ (Ithil-Stone) Minas Ithil palantírja, nem sokkal a város alapí

tása után helyezték el ott. Azt, hogy mi történt vele, miután Szauron 
Mk. 3429-ben elfoglalta Minas Ithilt, senki sem tudja. A Hk.-ban a 
városban maradt, egészen a nazgülok 2002-es bevonulásáig. Ezt kö
vetően Szauron használta, egyebek mellett Denethor megtévesztésé
re. Barad-dűr pusztulásakor vélhetőleg megsemmisült. (GyU II.) 

ITHILDIN (Ithildin) S. Jelentése: csillag-hold. Az eregioni noldák által 
mithrilből készített anyag, amelyet kapuk és hasonlók létrehozatalára 
használnak. Csak csillag- vagy holdfényben látható, és csakis akkor, 
ha megérinti valaki, aki kimond bizonyos szavakat. (GyU I.) 

ITHILIA (Ithilien) S. Jelentése: hold-föld. Gondor egyik vidéke, az An-
duin és az Ephel Dúath között terül el. Délen a Poros határolja. Két 
részre osztható: Észak- és Dél-Ithiliára. A keleti és déli irányból 
Gondon támadó csapatok először mindig Ithiliába törtek be. Szau
ron Mk. 3429-ben elfoglalta fővárosát, Minas Ithilt. A várost felsza
badították, de Hk. 2002-ben a nazgülok ismét elfoglalták. Ithilia 
lakói nem tehettek mást, elmenekültek. Még többen hagyták el ott
honukat akkor, amikor a Mordor-orkok 2901-ben nekiláttak a vidék 
felprédálásának. A térség akkor vált teljesen néptelenné, amikor 
2954-ben felgyulladt a Végzet-hegye, és Szauron nyíltan előtérbe lé
pett. Szerencsére ezt megelőzően már olyan titkos menedékek épültek, 
mint Henneth Annűn. Ithilia Kószái egészen a GyH végéig nyugta
lanították Szauron erőit. Mivel Szauron nem uralta sokáig Ithiliát, 
még a GyH idején is szép, termékeny maradt a földje. 3019-ben, a ki-
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rály visszatértekor, Faramir lett a hercege. Legolas és más vadonföl
dei tündék is itt telepedtek le. Ithilia ismét a nyugati földek legszeb
bike lett. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

ITHILIA KÓSZÁI (Rangers of Ithilien) Gondor katonái, dúnadánok, Ithilia 
lakóinak leszármazottai. Miután Ithiliát Hk. 2901-ben lerohanták az 
orkok, a Kószák újra és újra átkeltek az Anduinon, és támadásokkal 
zaklatták Szauron erőit. Különböző titkos bázisaik voltak, az egyiket 
Henneth Annűnnak nevezték. A GyH idején Faramir volt a kapitá
nyuk. A GyH után a Kószák alkották a Fehér Kíséret alapját. Barna 
és zöld, terepszínű egyenruhában jártak, zöld kesztyűt és maszkot 
viseltek. Lándzsákkal, íjakkal és kardokkal fegyverezték fel magukat. 
(GyU II.; GyU III.) 

IVANNETH (Ivanneth) Lásd: Yavannié. 
IVORWEN (Ivorwen) S. Északi dúnadán, Dírhael felesége, Gilraen anyja. 

Élt: Hk. 2907-29 körül. (GyU III.) 
IVRIN (Ivrin) Lásd: Eithel Ivrin. 
IVRIN TAVAI (Pools of Ivrin) Lásd: Eithel Ivrin. 



JAJKAK (Mewlips) Megyei vers címe, amely egy vélhetőleg kitalált, gonosz 
fajról szól. A Jajkak „modelljei" valószínűleg az orkok voltak. Lásd 
még: Hideglelős Hegyek; Varangy-kút; Pók-árnyak. (TB) 

JÉG (Ice) Lásd: Csikorgó Jég. 
JELZŐDOMB Domb, amelyen jelző- és megfigyelőtorony áll. 
JÓK (Good People) A tündék vagy a Szabad Népek. H.) 
JÓREMÉNYSÉG CSILLAGA Lásd: Nyugatkör Lángja. (Sz.) 
JÚLE-ELŐ (Foreyule) A megyei időszámítás szerinti utolsó hónap, kö

rülbelül a mi decemberünk. Bríben és a Keleti Fertályon Júlemot a 
neve. (GyU III.) 

JÚLE-NAPOK (Yuledays) A megyei időszámítás szerint az év első és utol
só napjai. Egyik hónaphoz sem tartoznak hozzá. (GyU III.) 

JÚLE-UTÓ (Afteryule) A megyei időszámítás első hónapja, Júle után kö
vetkezik, így körülbelül a mi januárunknak felel meg. Brí lakói Frery-
nek is nevezik (GyU III.) 

JÚLEMOT (Yulemath) Bríben és a Keleti Fertályon Júle-elő neve. (GyU III.) 



KACSKA (Whitfoot) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család 
neve. (GyU I.) 

KACSKA VILI (Will Whitfoot) Hobbit, Megye-lakó. Élt: a GyH idején. 
Nagyüregi ispán volt Hk. 3013-tól Nk. 7-ig. Ö volt az első hobbit, 
akit a Főnök emberei zártlikba dugtak. Bebörtönzése előtt ő volt a 
Nyugati Fertályon a legkövérebb hobbit. Vén Vili néven is ismerték, 
többször Galuskaként emlegették. (GyU I.; GyU III.) 

KÁKABÉL (Rushlight) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család 
neve. (GyU I.) 

KALACIRIA Lásd: Calacirya. 
KÁLI (Káli) Lásd: Kalimac. 
KALIMAC (Kalimac) Lásd: Borbak Trufiádok. 
KALÓZOK VÁROSA (City of the Corsairs) Lásd: Umbar. • 
KANYARGÓS LÉPCSŐ (Winding Stair) A második lépcsősor Imlad 

Morgul és Cirith Ungol között. (GyU II.) 
KAPU (Gate) Lásd: Főkapu. 
KAPU-PATAK Lásd: Sirannon. 
KAPZSI (Sharkey) Az eredeti angol név az ork „sharkű", vagyis „vénem

ber" kifejezésből ered, a magyar szövegben Kapzsi szerepel. Ezt a 
nevet a vasudvardi orkok és emberek adták Szarumánnak, akit a Me
gyében is így ismertek. (GyU III.) 

KAPZSI EMBEREI Lásd: Főnök emberei. 
KAPZSI-VÉG (Sharkey's End) Lásd: Új utca. 
KARA (Carl) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2863. Csűrkerti má

sodik fia, Csűrös testvére. (GyU III.) 
KARNINGUL (Karningul) Nyűg. Jelentése: vágott völgy. Völgyzugoly. 

(GyU III.) 
KECSKEBUGA BÉNI (Harry Goatleaf) Brí-beli ember, a Nyugati Kapu őr

zője. A GyH idején csatlakozott Páfrány Vilihez. (GyU L; GyU III.) 
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KEDD Lásd: Trewesdei. 
KEGYETLEN GORTHAUR ( Gorthaur the Cruel) Lásd: Szauron. 
KÉK HALÁSZ (Fisher Blue) Fűztekeres halászkirálya a híres megyei vers

ben, mely a Bombadil csónakba száll címet viseli. (TB.) 
KÉK-HEGYSÉG (Blue Mountains) Lásd: Ered Luin. 
KELET-BELERIAND (East Beleriand) Beleriandnak a Siriontól keletre, a Ge-

liontól nyugatra eső része. Itt találhatók: Doriath, Dimbar régiói, 
Nan Dungortheb, Dor Dinen, Himlad, Estolad és Taur-im-Duinath 
elhagyott erdői. Doriathot és az északi lápvidéket Thingol, az Áros
tól keletre eső részeket Féanor Háza uralta. (Sz.) 

KELET HEGYEI (Mountains of the East) Lásd: Orocarni. 
KELET-LAKÓK Lásd: Keletlakók. 
KELET-LÓRIEN (East Lórién) Tünde birodalom, Celeborn alapította a 

Nk. kezdetén, lakói a Lórienből származó erdei tündék voltak. A terü
let magában foglalta Eryn Lasgalennek a Bakacsin-erdőtől délre lévő 
részét. (GyU III.) 

KELET-NYUGATI ORSZÁGÚT (East-West Road) Lásd: Nagy Keleti Or
szágút. (GyU I.) 

KELETFÖLDE (Eastemnet) Rohannak az Entsédtől keletre eső része. 
(GyU I.; GyU II.) 

KELETI FAL (East Wall) Az Emyn Muil nyugati szélén lévő nagy szikla, 
Rohan keleti határát jelzi ezen a ponton. (GyU II.) 

KELETI FERTÁLY (Eastfarthing) A Megye négy fertálya közül az egyik. 
Lakói főként sztúrok. (GyU I.) 

KELETI FERTÁLY ELSŐ MEGYEŐR SZAKASZA (First Eastfarthing Troop) 
Lásd: Közrendészet. (GyU III.) 

KELETI FOK (Eastfold) Rohan egyik része az Entséd, a Hókút és az 
Ered Nimrais között. (GyU I.; GyU III.) 

KELETI TÜNDÉK (East-Elves) Lásd: Erdei-tündék 
KELETI Ú T (East Road) A Nagy Keleti Országút. (GyU I.) 
KELETLAKÓK (Easterlings) A rhűni emberek. Hk. 490-től különböző tör

zsek és fajok támadták Göndört, általában Dagorlad irányából. A táma
dások többsége mögött egyértelműen Szauron állt, de voltak olyanok 
is, amelyeket a népvándorlások következményének lehetett tartani. 
A keletlakók általában primitívek voltak, főként a mohóság és a gyű
lölet hajtotta őket. A Nk.-ban Elessar elűzte a Göndörhöz legköze
lebb tartózkodó törzseket. Azok a keletlakók, akik részt vettek a 
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pelennori csatában, hatalmas fejszékkel küzdöttek, és hosszú szakállt 
viseltek. (GyU I.; GyU III.) 

KELETLAKÓK (Easterlings) Azok a törzsek, amelyek a Dagor Bragollach 
után hatoltak Beleriand területére. Voltak olyanok, akiket Morgoth 
biztatott fel, mások egyszerűen Beleriand gazdagságára vágytak. Töb
ben Féanor Házának szolgálatába álltak, és fontos szerepet játszot
tak a Nirnaeth Arnoediadban. Bór fiai hűségesek maradtak Maedh-
roshoz, ám Ulfang fiai elárulták Caranthirt, és ezzel előidézték a 
tündék keleti seregének vereségét. A csata után a Morgothot szolgáló 
keletlakók Hithlumba vonultak, ahol nőül vették az életben maradt 
edán asszonyokat, és rabszolgaságba kényszerítették az edánokat és 
a tündéket. A Nagy Csatában megsemmisültek. Alacsonyak voltak, 
zömökek, primitívek. A bőrük, a szemük, a hajuk, sötét volt. (Sz.) 

KELOS (Kelos) Lásd: Célos. 
KELVÁK, KELVÁK (Kelvar) Q. Jelentése: fürgék, gyorsak. Élő, mozgó lé

nyek, akikre Yavanna visel gondot. Az entek és a törpök kivételével 
Ilúvatar valamennyi Gyermeke. (Sz.) 

KÉMDOMB Lásd: Amon Ethir. 
KÉMEK DOMBJA (Hill of Spies) Lásd: Amon Ethir. 
KEMENTÁRI (Kementári) Q. Jelentése: föld-királynő. Yavanna család

neve. (Sz.) 
KEMÉNYFENÉK (Hardbottle) Falu az Északi Fertályon, a Tüszó'fi család 

otthona. Az itteni hobbitlakásokat kőbe vájták vagy kőből építet
ték, így nevezték a Megye-beli valamennyi olyan házat, amelyben a 
Tüszőfi család valamelyik tagja lakott, és az említett módon épült. 
(GyU III.) 

KENDERVÉG (Tighfield) Falu a Megyében, a Csavardik, a Kötélverők és 
a Bókák éltek itt. (GyU II.; GyU III.) 

KENDERVÉGI BÖSZME GERGELY, KÖTÉLVERŐ (Andwise Roper) Hobbit, 
Megye-lakó. Kötélverő Csavardi legidősebb fia. Apjához hasonlóan 
ő is kötélverő lett Kendervégen. Beceneve: Gergő. Született: Hk. 
2923. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

KÉREGIRHA (Skinbark) Lásd: Fladrif. 
KERESZTÚT (Waymeet) Falu a Nyugati Fertályon, a Nagy Keleti Ország

út mellett, Morotvától tizenöt mérföldre. Azért nevezték így, mert a 
Sarn gázlója felől idevezető út ezen a helyen kapcsolódott hozzá a 
Nagy Keleti Országúthoz. A GyH során itt volt a Főnök emberei-
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nek főhadiszállása. Az angol nyelvű Megye-térképen „Waymoot" né
ven szerepel. (GyU I; GyU III.) 

KÉRETLEN Lásd: Rána. (Sz.) 
KERlTÉS-HEGYEK (Encircling Mountains) Lásd: Echoriath. 
KERTÉSZ FRODÓ (Frodo Gardner) Hobbit, Megye-lakó, Csavardi Samu 

második gyermeke és legidősebb fia, a Dombos-Kertész család alapí
tója. Született: Nk. 3. Valószínűleg Zsáklakon élt. (GyU III.) 

KERTÉSZ KONDOR (Holfast Gardner) Hobbit, Megye-lakó, Kertész 
Frodó fia. Született: Nk. 42. Valószínűleg Zsáklakon élt. (GyU III.) 

KESEIYÜSTÖK (Shadowfax) Meara, a GyH idején Rohan legnagyobb lova. 
Hk. 3018-ban Théoden király Gandalfnak ajándékozta. Erős, gyors 
állat volt, tizenkét órán keresztül, megállás nélkül ügetett, könnye
dén lehagyta a nazgűlok lovait. A szőre ezüstszürke volt. (GyU I.; 
GyU II.; GyU III.) 

KESKENY JÉG (Narrow Ice) Lásd: Csikorgó Jég. 
KÉSŐBB ÉRKEZŐK (After Comers) Az emberek. (Sz.) 
KÉSŐBBI KOROK (Later Ages) Középfölde történelmének azon korsza

kai, amelyek a Hk. után következtek. (Sz.) 
KÉSŐN FEKÜDT A HOLDBÉLI EMBER (Man in the Moon Stayed Up too 

Laté, The) Zsákos Bilbó verse, amelyet a Piros Könyvben rögzítettek. 
(GyU I.; TB.) 

KÉT KAPITÁNY (TWO Captains) Túrin és Beleg neve abban az időszak
ban, amikor orkokra vadásztak Dor-Cúartholban. (Sz.) 

KÉT NEMZETSÉG (Two Kindreds) A tündék és az emberek, Ilúvatar Gyer
mekei. (Sz.) 

KÉT STRÁZSA (TWO Watchers) Gonosz, gondolkodó szobrok Cirith Ungol 
tornyának kapuja előtt, a GyH idején. Mindegyiknek három teste és 
három feje volt. Mindenkinek útját állták, akinél erősebb volt az aka
ratuk. Ha valaki áthaladt köztük, riadójelzést adtak le az orkoknak. 
Csavardi Samu Galadriel csillag-üvegcséjével győzte le őket. Egyéb 
neveik: Őrök; Néma Őrszemek. (GyU II.; GyU III.) 

KETTÉTÖRT KARD (Sword that was Broken) Lásd: Narsil. 
KEZDŐ ÓRA (Opening Hour) A Két Fa első órája, amelynek során Tel-

perion virágokat bontott, mielőtt Laurelin fényleni kezdett volna. Ez 
volt a kezdőpontja a valák időszámításának, a Fák Éveinek. (Sz.) 

KHALED-ZÁRAM (Kheled-Záram) Kh. Jelentése: üvegtó. Tó Azanulbizar-
ban. Az Ek.-ban I. Durin itt pillantotta meg Durin Koronájának tü-
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körképét. Ezt követően a mindig nyugodt, sima vízben éjjel és nap
pal látni lehetett ezeket a csillagokat. A tóba pillantok a saját tükör
képüket nem láthatják. Nyugoriul Tükör-tó a neve. Másik írásmódja: 
Kheledzram. (GyU I.) 

KHAND (Khand) Ország Mordor délkeleti részén, a variágok otthona. 
Fekvése miatt Szauron mindig komoly hatást gyakorolt rá. (GyU L; 
GyU III.) 

KHAZÁD (Khazád) A név, amit Aulé adott a törpöknek. Lásd: Törpök. 
KHAZAD-DÜM (Khazad-dűm) Kh. Jelentése: törp lakhely. A törpök lak

helyei közül a legnagyobb, Durin népének otthona. I. Durin vájatta 
ki az Ek.-ban, az Azanulbizarra nyíló barlangokat alakították át. Itt 
volt Durin sírja, itt lakozott a törpök szíve. Többször megnagyobbí
tották, végső formájában elfoglalta a Barazinbar, a Zirak-zigil és a 
Bundushathűr alatti teljes területet. A Mk.-ban alagutat készítettek, 
amely Eregionnal kötötte össze. Számos szintje volt, hatalmas csar
nokokból, bányákból, különböző rendeltetésű helyiségekből, átjárók
ból, hidakból stb. állt. 
Az Ek. végén lakossága megnövekedett, mert Nogrodból és Belegost-
ból sok törp áttelepült ide. A Mk. elején megtalálták az első mithril-
ereket. Ekkor kezdődött a törpök és az eregioni noldák közötti ba
rátság. Khazad-dűm kapuit a tündék és Szauron közötti háború 
során zárva tartották, így a törpök átvészelték a Mk.-t. Hk. 1980-ban 
a törpök mithril-bányászat közben kiszabadították a Barazinbar alatt 
elrejtett balrogot. A következő évben, miután a bestia két királyukat 
is megölte, elmenekültek. 2480 körül Szauron orkokat telepített a 
föld alatti országba. Ezek az orkok 2790-ben megölték Thrórt. Ez az 
esemény a törpök és az orkok közötti háború kirobbanásához veze
tett, amelynek 2799-ben, az azanulbizari csatával lett vége. 
Annak ellenére, hogy a törpök győztek, Vaslábú Dáin - a balrog jelen
léte miatt - nem volt hajlandó visszatelepülni Khazad-dűmba. 2989-ben 
egy nagyobb erebori törp-csapat Bálin vezetésével törp-királyságot 
alapított a föld alatt. A Nyugati Kapunál a Tó Öre, a Keletinél pedig 
hatalmas ork sereg támadt rájuk. A telepesek 2994-re megsemmisül
tek. 3019 januárjában a Gyűrű-társaság és Gollum átvágott Khazad-
dűmon. Gandalf megölte a balrogot, de az összecsapás során meg
semmisült Mazarbul Csarnoka, Durin Hídja, a Végtelen Lépcső és 
Durin Tornya. A feljegyzésekből nem derül ki, hogy a törpök a Nk.-
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ban visszaköltöztek-e őseik lakhelyére. Khazad-dűm törp-királysága 
magában foglalta Azanulbizart és a hegyek alatti csarnokokat. Bálin 
kivételével Khazad-dűm királyai Durin teljes népének uralkodói voltak. 
Egyéb elnevezései: Törptárna (Nyűg.); Hadhodrond (S.); Fekete Ve
rem; Fekete Mélység; Mória Bányái. (GyU L; GyU IL; GyU III.) 

KHAZAD-DÜM KIRÁLYAI (Kings of Khazad-Düm) Azok a törpkirályok, 
akik Khazad-dümban éltek. (GyU III.) 

KHÍM (Khím) Törp, a Noegyth Nibinhez tartozott, Mim fia. Túrin 
egyik haramiájának nyílvesszője végzett vele Ek. 486-ban. (Sz.) 

KHUZDUL (Khuzdul) Kh. Jelentése: törp-nyelv. Aulé fejlesztette ki, ő ta
nította meg a felébredő törpöknek. Titkos, nehéz nyelv volt, a nem-
törpök közül csak kevesen tudták megtanulni. Szavai erős, durva han
gokból álltak, beszéd közben nagy jelentőségük volt a szüneteknek, 
a hanglejtésnek. A GyU-ban több Khuzdul szóval találkozhatunk: 
nevek, csatakiáltások, sírfeliratok. (GyU III.) 

KlBIL-NÁLA (Kibil-Nála) Kh. Vagy az Ezüst-ér, vagy azok a patakok, 
amelyek a forrásvidékén találhatók. A patakok Azanulbizarban foly
nak, vizük jéghideg. (GyU I.) 

KICSIK NÉPE; KIS NÉP (Little People) Lásd: A hobbitok. 
KIFÜRKÉSZHETETLENEK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek őket. (Sz.) 
KÍGYÓ (Worm) Lásd: Gríma. 
KÍGYÓNYELVÜ (Wormtongue) Lásd: Gríma. 
KIKÖTŐ (Haven) Lásd: Alqualonde. 
KILENC GYŰRŰ (Nine Rings) A Hatalom Gyűrűi, amelyeket az em

berek kaptak meg. A Kilenc viselői, a nazgűlok, könnyen és hamar 
Szauron áldozatává, később szolgáivá váltak. Új alakjukban Mk. 2250 
körül mutatták meg magukat. A Kilenc Gyűrű meghosszabbította az 
életüket, de láthatatlanná tette őket, és mindenben függővé Szaurontól, 
és az Egy Gyűrűtől. A Kilenc Gyűrűt Orodruinban semmisítették 
meg, amikor a GyH során elpusztult az Egy, bár a Kilenc közül a leg
hatalmasabb - amelyet a nazgűlok ura viselt -, vélhetőleg megmaradt. 
(GyU L; GyU III.) 

KILENC LOVAS (Nine Riders) Lásd: Nazgűlok. 
KILENC LOVAS KIRÁLYA (King of the Nine Riders) A nazgűlok királya. 

(GyU II.) 
KILENC LOVAS URA (Lord of the Nine Riders) A nazgűlok ura. (GyU II.) 
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KILENC TALPAS (Nine Walkers) Lásd: Gyűrű-társaság. Ezzel a névvel 
humoros formában a Kilenc Lovastól való különbözőségüket akar
ták hangsúlyozni. (GyU I.; GyU III.) 

KILENCEK (Nine Companions) A Gyűrű-társaság. (GyU III.) 
KÍLI (Kíli) Törp Durin vérvonalából. Dís fia, Thorin unokaöccse, Thorin 

csapatának tagja. Élt: Hk. 2864-2941. Testvérével, Fílivel együtt az 
Öt Sereg Csatájában vesztette életét, amikor megpróbálta megvéde
ni Thorin testét. (GyU III.) 

KlNCS (Hoard, The) Vers, amelyet egy Megye-beli hobbit írt a Nk.-ban. 
Valószínűleg az Ek.-ból származó legendák alapján készült. (TB.) 

KINTI ÓCEÁN (Outer Ocean) Az Ekkaia. (Sz.) 
KIRÁLY EMBEREI (King's Men) A númenoriak többsége. Tar-Ancalimon 

uralkodása során léptek előtérbe, szembeszálltak a Valák Tilalmával, 
és elidegenedtek az eldáktól. Középföldén délen alapítottak királysá
gokat. Legfontosabb erődítményük Umbar volt. Szauron könnyen a 
saját oldalára állította őket. Leszármazottaikat Fekete Númenoriaknak 
nevezték. (GyU III.) 

KIRÁLY TORNYA (Tower of the King) Turgon tornya Gondolinban, szö
kőkutakkal. Itt található Glingal és Belthil. Amikor Gondolint meg
szállták, Turgon megpróbálta védeni a tornyot. Kudarcot vallott, a ro
mok között halt meg. (Sz.) 

KIRÁLYI HÁZ (King's House) Királyi palota Gondorban, eredetileg Os-
giliathban. Tarondor király Hk. 1640-ben átköltöztette Minas Anor-
ba. Lásd még: Fehér Torony. (GyU III.) 

KIRÁLYI ÍRNOKOK (King's Writers) Gondor királyi írnokai. (GyU I.) 
KIRÁLYI UDVAR (King's Court) Armenelos királyi palotája Númenor-

ban. Nimloth itt nőtt fel. (GyU III.) 
KIRÁLYI UDVAR Lásd: Királyi ház. 
KIRÁLYOK HÁZA (House of Kings) Épület Minas Tirithben, ebben helyez

ték örök nyugalomra Gondor királyait. (GyU III.) 
KIRÁLYOK IDŐSZÁMÍTÁSA (Kings' Reckoning) A númenori és a nyugori 

nyelvet használók naptárrendszere Hk. 2100-ig, az elda és az edán 
rendszerek összeolvasztása. Az enquiének hét napja volt, az astának 
harminc vagy harmincegy. A loa tizenkét astát foglalt magában, és 
néhány ráadásnapot, hogy kijöjjön a 365-ös napszám. 
Egy loa a következőképpen állt össze: 
Yestaré: első nap 
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Narvinyé: 30 nap 
Nénimé: 30 nap 
Sulimé: 30 nap 
Víressé: 30 nap 
Lótessé: 30 nap 
Nárié: 31 nap 
Loéndé: Szent Iván napja 
Cermié: 31 nap 
Úrimé: 30 nap 
Yavannié: 30 nap 
Narquelié: 30 nap 
Hísimé: 30 nap 
Ringaré: 30 nap 
Mettaré: utolsó nap. 

Az év a téli napfordulóval kezdődött. A szökőévek során (minden 
negyedik, kivéve a század utolsóját) loéndé helyére két enderi került. 
A deficit következtében további igazításokra volt szükség. Hk. 2100 
körül ezt a rendszert felváltotta a helytartók időszámítása, amit a 
Megye kivételével, valamennyi nyugori nyelvet beszélő vidéken alkal
maztak. Általában mindennek a quenya nevét használták, de léteztek 
dúnadán, sinda, hobbit és ember-nyelvű elnevezések is. (GyU III.) 

KIRÁLYOK KAPUJA (Gate of Kings) Az Argonath. (GyU II.) 
KIRÁLYOK KÖNYVE (Book of the Kings) Gondor egyik, mind a mai na

pig fennmaradt krónikája, amelyet Tolkien professzor a GyU meg
írása során használt. 

KIRÁLYOK NÉVSORA (Scroll of Kings) A dokumentum, amelyben Núme-
nor királyainak és királynőinek elda neve szerepelt. Még azok esetében 
sem írták rá az adűni nevet, akik azt is, vagy csak azt használták. (Sz.) 

KIRÁLYOK OSZLOPAI (Pillars of the Kings) Lásd: Argonath. 
KIRIL (Kiril) Lásd: Ciril. 
KlRITH UNGOL (Kirith Ungol) Lásd: Cirith Ungol. 
KlS-GELION (Little Gelion) A Gelion folyó két ága közül a kisebbik. 

Himring mellől délkeleti irányba tart. (Sz.) 
Kis KIRÁLYSÁG (Little Kingdom) Lásd: Arda. 
KiSBÓDI (Hamson Gamgee) Hobbit, Megye-lakó, Csavardi Bódi leg

idősebb fia. Kendervégre költözött, és nagybátyjához, Böszme Ger-
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gelyhez hasonlóan kötélverőként dolgozott. Született: Hk. 2965. 
(GyU III.) 

KfSÉRTET-HÁGÓ (Haunted Pass) Lásd: Cirith Gorgor. 
KfSÉRTET-HEGY (Haunted Mountain) Lásd: Dwimorberg. 
KiSLUK (Smallburrow) Hobbit család, tagjai Megye-lakók. A GyH ide

jén néhányan Hobbitfalván éltek. (GyU III.) 
KiSLUK R I G Ó (Robin Smallburrow) Hobbit, Megye-lakó. Élt: a GyH 

idején, Hobbitfalván. A GyH előtt azért lett megyeőr, mert könnyű 
munka volt. Tarisznyádi-Zsákos Lothó rémuralma idején a Keleti 
Fertály első megyeőr szakaszának tagja lett. (GyU III.) 

KlSÜREG (Little Delving) Falu a Megye Nyugati Fertályának északke
leti részén. (GyU I.) 

KISZÁRADT FA; HERVADT FA (Withered Tree) Gondor Fehér Fája, amely 
Hk. 2852-től 3019-ig a szökőkút-udvaron maradt, mivel semmivel 
sem tudták pótolni. 3019-ben, miután Gandalf és Aragorn talált egy 
élő hajtást, a Kiszáradt Fát kiemelték addigi helyéről, és Rath Dí-
nenben helyezték el. (GyU III.) 

KISZÁRADT FOLYÓ (Dry River) Folyó, amely egykor az Echoriathon át
haladva a Sirionba ömlött. A föld alatti folyómeder volt Gondolin 
bejárata. (Sz.) 

KISZÁRADT HANGÁS (Withered Heath) Terület Ered Mithrin keleti ré
szén. Az Ered Mithrinben élő törpöket ezen a vidéken sárkányok és 
más gonosz lények háborgatták. (GyU I.) 

KÍVÜLLAKÓK (Outsiders) Azok a hobbitok, akik nem a Megyében éltek. 
A Megye-lakók nevezték így őket. (GyU I.) 

KÓBORLÓK (Wandering Companies) Azok a tündék, akiknek Középföl
dén nem volt állandó lakhelyük, csoportosan vándoroltak. (GyU I.) 

KONOKI (Headstrong) Megye-lakó hobbit család, valószínűleg jómó
dúak voltak. (GyU III.) 

KONOKI MÁLYVA Lásd: Borbak Mályva 
KOPASZ-HEGY Lásd: Amon Rűdh. 
KOROS KIRÁLY Lásd: Ókirály. 
KOTORÉK (Brockhouse) A megyei és a Brí-beli hobbitok által használt 

vezetéknév. (GyU I.) 
KOTORÉKLIK (Brockenborings) Falu a Keleti Fertályon, a Rémdombok 

közelében. A GyH alatt Bögyös Fredegár itt rendezte be lázadói fő
hadiszállását. (GyU I.; GyU III.) 
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KŐ-ÓRIÁSOK (Stone-Giants) Hatalmas méretű és erejű lények, a Köd
hegység északi részének magas hágóin éltek. (H.) 

KŐ-TROLL (Stone Troli, The) Humoros költemény, amelyet Csavardi 
Samu írt Hk. 3018-ban. (GyU L; TB.) 

Kő-TROLLOK (Stone-Trolls) A trollok egy fajtája, Eriadorban lehet ta
lálkozni velük. Bért, Tom és William Huggins vélhetőleg kő-trollok 
voltak, mivel nyugoriul beszéltek - erre csak ez a trollfajta képes. 
(GyU III.; H.) 

KÖD-HEGYSÉG (Misty Mountains) Hatalmas hegylánc Középföldén, az 
Északi Pusztáktól Rohan Kapujáig húzódik, körülbelül kilencszáz 
mérföld hosszú. Eredetileg Melkor hozta létre, valamikor a tündék 
felébresztése előtt, hogy gátat emeljen Oromé elé. 
A nandák e hegyek láttán változtattak irányt. A Hk.-ban orkok lak
ták. Jelentősebb csúcsai: Gundabad, Zirak-zigil, Baranzibar, Bundus-
hathür, Methedras. Jelentősebb hágói: Magas Hágó, Vörös-foki Hágó. 
A nagy törpváros, Khazad-dűm ez alatt található. Hajdan a Carn Dűm-
ban is törpök laktak. A Hk.-ban, és talán a Mk.-ban a hegység közép
ső részén Sasok éltek. Sinda neve: Hithaeglir. Másik nyugori neve: 
Ködtornyok. (GyU I.; GyU II.; H.) 

K Ö D TORNYAI Lásd: Köd-hegység. 
KÖDHEGYSÉG A Sz. magyar nyelvű kiadásában ua., mint a GyU-ba a 

Köd-hegység. 
KÖDVIDÉK Lásd: Hithlum. 
KŐEMBEREK SZEKÉRÚTJA (Stonewain Valley) Hosszú, keskeny völgy a 

Drúadán-erdőben, Rammas Echor és Ered Nimrais kőbányái között. 
A gondoriak építettek utat benne. A GyH idején keveset használták, 
bár a Minas Tirithbe igyekvő rohírok ezen vonultak végig a pelennori 
csata előtt. (GyU I.; GyU III.) 

KŐHÁZAK (Stone-Houses) A Fanyüvők nevezték így Minas Tirithet. 
(GyU III.) 

KÖRBEHOPP (Springle-Ring) Hőbb. Kissé heves hobbit-tánc. A lényege, 
hogy a táncosok körbe állnak, és rengeteget szökdécselnek. (GyU I.) 

KŐSISAKOS (Stonehelm) Lásd: Thorin, III. 
KŐSZÁLI SASOK Lásd: Sasok. 
KŐSZARV (Starkhorn) Hegy az Ered Nimraisban, Dúnharg déli pereme 

mellett. (GyU III.) 
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KÖTÉLVERŐ (Roper) Megye-lakó hobbit család, mely Kendervégi Böszme 
Gergelytől, Kötélverő Csavardi Bókafi legidősebb fiától eredezteti 
magát. (GyU III.) 

KÖTÉLVERŐ BÓKA Lásd: Csavardi Bóka. 
KÖTÉLVERŐ CSAVARDI (Hobson Gamgee) Lásd: Csavardi Bókafi. 
KÖVEK (Stones) Lásd: palantírok. 
KÖVESÚT (Causeway) Fallal elzárt út Gondorban, Osgiliath és Minas 

Tirith között. (GyU III.) 
KÖVESÚT (Causeway) Út a Megyében, áthalad Mélyüregen, Tönkösön, 

Szittyósdon. (GyU I.) 
KÖVESÚTI ERŐDÖK (Causeway Forts) Erődítmények a Rammas Echor-

ban, a Kövesutat vigyázták a GyH idején. A háború során Faramir 
védte őket a nazgülok urának seregeivel szemben, de nem tudta so
káig tartani magát. Másik nevük: Őrtornyok. (GyU III.) 

KÖVETŐK (Followers) Az emberek. (Sz.) 
KÖZBÜLSŐ NÉPEK (Middle Peoples) A Sötétség Emberei. (GyU II.) 
KÖZÉPFÖLDE (Middle-Earth) Arda földjei, a Belegaertől keletre, Harad 

és Rhűn között. A Tolkien Journal 2. számában Henry Resnick kö
zölte Tolkien professzor megjegyzését, miszerint „Középfölde azo
nos Európával". Ebből az következik, hogy a regény eseményei is 
kapcsolatban vannak az európai történelem bizonyos jeleneteivel. 
Középföldéhez az Ek.-ban és a Mk.-ban Cuiviénen és Hildórien is 
hozzátartozott, csakúgy, mint a Beleriandtól és Eriadortól északra 
eső vidékek. A messzi keleten az Óidőkben beltengerek választották 
el valami mástól, talán az Üres Földektől. Délen is lehettek olyan vi
dékek, amelyekkel nem foglalkoztak se a geográfusok, se a tengeré
szek. A Világ Változása és Númenor bukása megváltoztatta a partvi
déket, ám a határok nagyjából a helyükön maradtak. Középfölde egyéb 
nevei: Endór (Q.); Ennor (S.); Nagy Földek; Innen-Vidék; Innen-
Partok; Széles Világ; Külső Földek. (GyU II.; GyU III.; H.) 

KÖZÉPSŐ NAPOK (Middle Days) A Mk. és a HL, az Óidők, a tündék 
Első Kora, és az Ifjabb Napok, az emberek Harmadkora közötti évek. 
(GyU I.) 

KÖZÖS NYELV (Common Speech) A nyugori. A Mk. elejétől Középföl
dén szinte mindenki ismerte. (GyU I.) 

KÖZRENDÉSZET (Watch) A megyei rendőrség hivatalos neve. Minden Fer
tályban három, belső ügyekkel foglalkozó rendőr volt (feladatuk fő-
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ként az elkódorgott állatok befogása volt), a határokat szükség sze
rinti erőkkel védték. A Közrendészet irányítója a nagyüregi ispán 
volt. A GyH során Szarumán és Lothó megerősítette a szervezetet, 
a rendőrök mindenkit letartóztattak, aki megszegte a Szabályokat. 
A több száz rendőr kis szakaszokban végezte a munkáját. A Közren
dészet tagjai tollat tűztek a fövegükbe, ezzel különböztették meg ma
gukat az átlagos Megye-lakó polgároktól. (GyU I.; GyU III.) 

KÜD-DÜKAN (Kűd-Dűkan) Roh. Szó szerinti jelentése: gödörlakó. Lásd: 
Kuduk. (GyU III.) 

KuDUK (Kuduk) A GyH idején így nevezték magukat a Megye és Brí 
hobbitjai. A szó a rohír „kűd-dűkan"-ból származik, aminek jelen
tése: az, aki gödörben lakik. (GyU III.) 

KÜLDETÉS A VÉGZET HEGYÉN (Quest of Mount Doom) Zsákos Frodó 
küldetése, amelynek során meg kellett semmisítenie az Egy Gyűrűt. 
Hk. 3018 november 25-én, Elrond tanácsa előtt vállalta. (GyU I.) 

KÜLHON (Outlands) Gondori hűbérbirtok, a Belfalasi-öböltől délre, 
Anórientől nyugatra lévő partvidék. (GyU III.) 

KÜLSŐ FöLD(EK) (Outer Lands) Ardának Amanon kívül eső területei, 
nagyjából Középfölde. (Sz.) 

KÜLSŐ TENGER (Outer Sea) Lásd: Ekkaia. 
KÜLSŐ ŰR (Outer Void) A Semmi. (Sz.) 
KÜRT-SZIKLA (Hornrock) Az a szikla, amelyre Kürtvár épült. Fekete kő-

tömeg a Helm-szurdok északi részén. (GyU II.) 
KÜRTÖS (Hornblower) Hobbit család, tagjai Megye-lakók, szinte vala

mennyien a Déli Fertyályon éltek. (GyU I.; GyU III.) 
KÜRTÖS TANTA (Tanta Hornblower) Lásd: Zsákos Tanta. 
KÜRTÖS TOBOLD (Tobold Hornblower) Hobbit, Megye-lakó, lápatoroki 

lakos. Élt: Hk. 2670 körül. O volt az első, aki pipafüvet termesztett 
a Megyében. Öreg Tóbiként, és Vén Tóbiként is ismert volt. (GyU I.; 
GyU II; GyU III.) 

KÜRTVÁR (Hornburg) Erőd Rohan nyugati részén. Gondor építette a 
Kürt-sziklán, a Thrihyrne közelében. Bevehetetlennek tartották. Helm 
itt talált menedéket a dúnföldiek elől, Hk. 2758-59-ben. A GyH ide
jén Théoden itt vívott csatát Szarumán serege ellen. Nevét onnan 
kapta, hogy a tornyában megfújt kürt hangja visszhangot vert a Helm-
szurdokban. Békeidőben itt élt Nyugathalom ura. (GyU II.; GyU III.) 
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KÜRTVÁRI CSATA (Battle of the Homburg) A GyH egyik csatája, 
Hk. 3019 március 3-4 között vívták. Szarumán dúnföldiekből és ör
kökből álló serege csapott össze Théoden és Eomer rohírjaival. A ro-
hírok között ott harcolt Aragorn, Legolas és Gimli. A Helm-szurdok-
ban és Kürtvárban érte őket támadás. Szarumán csapatai harmadikán 
éjszaka beszakították Kürtvár kapuját, de nem jutottak beljebb. Ne
gyedikén hajnalban a rohani Kószák Théoden, Eomer és Aagorn 
vezetésével kicsaptak Kürtvárból, és megindultak a kürtvári és helm-
szurdoki gyalogosok is. Szarumán erői visszaszorultak a Völgy-kat
lanba, beszorultak Théoden serege, és az Erkenbrand és Gandalf által 
vezetett csapatok közé. A dúnföldiek megadták magukat, az orkok 
menekülni próbáltak, de a közeli erdőben levágták őket. (GyU II.; 
GyU III.) 



LADROS (Ladros) Terület Dorthonion északnyugati részén, az edánok 
Első Háza urainak otthona. (Sz.) 

LAER (Laer) A laire sinda alakja. (GyU III.) 
LAER CÚ BELEG (Laer Cú Beleg) S. Jelentése: A nagy íj dala. Túrin verse, 

amelyet nem sokkal Beleg halála után írt. (Sz.) 
LAGDUF (Lagduf) Ork Cirith Ungolból, meghalt Hk. 3019-ben. Akkor 

esett el, amikor hordája Frodó páncélinge miatt összecsapott Minas 
Morgul orkjaival. (GyU III.) 

LAIQUENDEK (Laiquendi) Q. Jelentése: zöld tündék. Telerek, az utolsó 
nandák, akik Ossiriandban maradtak, vezér nélkül, elrejtőzve azután, 
hogy Denethor elesett Beleriand háborúinak első csatájában. Ulmo 
védelmét élvezték, aki szerette a Gelion folyót. Nyílt harcba akkor 
bocsátkoztak, amikor segítettek Berennek és Diornak tőrbe csalni a 
Menegrothot kifosztó nogrodi törpöket. Zöld ruhában jártak - fő
ként tavasszal és nyáron -, szerettek énekelni. Kedvenc fegyverük az 
íj volt. Zöld-tündéknek is nevezték őket. (Sz.) 

LAIRÉ (Lairé) Imladris kalendáriuma szerint az év második évszaka, a nyár 
megfelelője. 72 napja volt. Sinda formája: laer. (GyU III.) 

LAKOMA-RÉT (Party Field) Rét Hobbitfalván, a Zsáklak utcában. Bilbó itt 
rendezte meg a búcsúünnepséget Hk. 3001-ben. (GyU I.; GyU III.) 

LALAITH (Lalaith) S. Jelentése: nevetés. Adán a Harmadik Házból, 
Húrin és Morwen idősebbik lánya, Túrin nővére. Élt: Ek. 466 és 472 
között. Hároméves korában járvány végzett vele. (Sz.) 

LAMBE (Lambe) Q. Jelentése: nyelv (mint testrész). A £ tengwa neve 
(27), az értéke majdnem minden rendszerben /. (GyU III.) 

LAMEDON (Lamedon) Terület Gondorban a Ciril forrásvidékén. Legfon
tosabb városa: Calembel. Valószínűleg hűbérbirtok volt. (GyU I.) 

LAMMOTH (Lammoth) S. Jelentése: nyelv kíséret. Pusztaság Drengist-
től északra, Ered Lómin és a Tenger között. Ungoliant és Morgoth itt 
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küzdött a szilmarilokért. Morgoth elkeseredésében óriásit kiáltott, hogy 
segítségül hívja a balrogokat. A hangja örökre ott maradt. Itt ért föl
det Féanor Középföldére visszatérő kísérete. A helyet Nagy Vissz
hangnak, Nagy Visszhang Pusztájának is nevezik. (Sz.) 

LANDROVAL (Landroval) S. A Köd-hegységben élő sas, Gwaihir fivére. 
A Frodót és Samut az Orodruin lejtőin megmentő sasok egyike. 
(GyU III.) 

LANKÁS (Wold of Rohan) Füves felföldi síkság Rohan északkeleti ré
szén, az Anduin és az Emséd között. (GyU I.) 

LANTHIR LAMATH (Lanthir Lamath) S. Jelentése: visszhangzó hangok 
zuhataga. Vízesés Ossiriandban, a Dior-ház, esetleg a Dor Firn-i-Guinar 
mellett. (Sz.) 

LÁPATOROK (Longbottom) Falu a Déli Fertályon, a Kürtösök otthona. 
Hk. 2670 körül Kürtös Tobold itt termesztett először pipafüvet a 
Megyében. (GyU I.) 

LÁPATOROKI LEVÉL (Longbottom Leaf) Lásd: Pipafű. 
LASKA (Bumpkin) Egy póni azok közül, amelyeket Trufa adott a Bak

földéről Imladrisba utazóknak Hk. 3018-ban. Bríben elveszett, de 
később meglelték. Élete végéig Papsajt Ászoknak dolgozott. Bomba-
dil Torna nevezte el így (GyU I.) > 

LASSELANTA (Lasselanta) Q. Jelentése: levélhullás. A quelle egyik neve. 
(GyU III.) 

LASSEMISTA (Lassemista) Vörösberkenyefa a Fangornban. Vasudvard 
orkjai vágták ki. (GyU II.) 

LÁTHATÓ (Seen) Mindaz, amit a halandók érzékelnek. Ellentéte a Lát
hatatlan, vagyis a szellemek, a mágia világa. (GyU I.) 

LÁTHSPELL (Láthspell) Lásd: Gandalf. 
LÁTÓDOMB (Hill of Sight) Lásd: Amon Hen. 
LÁTÓK POSZTJA (Seat of Seeing) Az Amon Henen lévő trón, Gondor 

királyai építették. Aki leült ide, több száz mérföld távolságba ellátha
tott. (GyU I.) 

LÁTÓKÖVEK (Seeing-Stones) Lásd: palantírok. (GyU II.) 
LAURELIN (Laurelin) Q. Jelentése: arany-dal. Valinor Két Fája közül a 

fiatalabbik. A levelei világoszöldek, a szélük aranyszínű, kürt alakú 
virágai élénksárgák, harmata aranyeső. Egyéb nevei: Culúrien; Mali-
nalda; Aranyló Fa. (GyU III.) 

LAURELIN GYÜMÖLCSE A Nap. (Sz.) 
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LAURELINDÓRINAN (Laurelindórinan) Q. Jelentése: arany-dal-föld
völgy. A Daloló Arany Völgyének Földje. Galadriel Lórienjének ere
deti neve. (GyU II.) 

LEBENNIN (Lebennin) S. Gondor egyik része, nagyjából a Gilrain, a Ser-
ni, a Célos, a Sirith és az Erűi által határolt terület. Lakói nem tiszta-
vén! dúnadánok és alacsonyabb rendű fajok. (GyU I.) 

LEBETHRON (Lebethron) S. Gondor fája, vélhetőleg az Ered Nimra-
isban állt. Gondor fafaragói kifejezetten kedvelték. Egyik fajtája fe
kete volt. A botok, amelyeket Faramir adott Frodónak és Samunak, 
lebethronból készültek, ahogy az a kosár is, amiben az Ezüst Koro
nát tartották. (GyU II.) 

LEDÖNTÖTT KIRÁLY KERESZTÚTJA (Cross-roads of the Fallen King) 
A Morannon-Harad és a Morgul-Osgiliath utak kereszteződése Ithilia 
közepén. A Hk. elején a gondoriak nagy fákat neveltek itt, és felállí
tottak egy hatalmas királyszobrot. A szobrot Szauron szolgái később 
ledöntötték, de a GyH idején a nyugati sereg felállította. (GyU II.; 
GyU III.) 

LEFNUI (Lefnui) S. Folyó Gondor nyugati részén. Az Ered Nimrais nyu
gati részén ered, délre és nyugatra tart, és a Tengerbe ömlik. (GyU I.) 

LEGMESSZIBB NYUGAT (Uttermost West) Halhatatlanföld, főként Va-
linor. (GyU I.; GyU III.) 

LEGOLAS (Legolas) S. Jelentése: zöld levél. Sinda tünde Vadonföldéről, 
Thranduil fia. Hk. 3019-ben hírvivőként Völgyzugolyba ment, részt 
vett Elrond Tanácsában. A Gyűrű-társaság tagja lett, a tündéket kép
viselte. Lórienben összebarátkozott Gimlivel, életük végéig jóban 
voltak. A Szövetség felbomlása után Aragornnal és Gimlivel együtt 
elindult, hogy felkutassa Trufát és Pippint. Harcolt a kürtvári csatá
ban. A Szürke Csapat tagja volt, harcolt a pelennori csatában. Dél-
Gondorban látta meg először a Tengert, ettől azonnal felébredt ben
ne az Eldamar utáni vágy. A GyH után Ithiliába vezette a vadonföldei 
tündék egy csapatát, akikkel megpróbálta eltüntetni a háború nyo
mait. Nk. 120-ban, Elessar halála után áthajózott a Tengeren, Gimlit 
is magával vitte. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

LEGOLIN (Legolin) S. Ossiriand egyik folyója, az Ered Luinban ered, 
nyugati irányba halad és a Gelionba ömlik. (Sz.) 

LEGVÉNEBB FA (Eldest of Trees) Lásd: Telperion. 
LEGYILKOLTAK HEGYE Lásd: Haudh-en-Ndengin. (Sz.) 
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LEITHIAN DALA (Lay of Leithian) Béren és Lúthien szerelmének, ka
landjainak krónikája. Beleriand történetében ez volt a második leg
hosszabb dal. Az, amit Aragorn ad elő a GyU I.-ben, valószínűleg 
nem része az eredeti költeménynek. A leithian szó jelentése: szaba
don bocsátás. (Sz.) 

LEMBAS (Lembas) S. Jelentése: úti kenyér. A tündék úti kenyere. Egy-egy 
kis darab egész napra elvette az éhséget. Sokáig friss maradt, ha nem sé
rült meg eredeti, levelekből készült csomagolása. A név eredete: lenn — 
utazás; mbass = kenyér. Quenya neve: coimas. (GyU L; GyU III.) 

LETWÉ (Lenwé) Q. Elda a telerek közül. A Nagy Utazás során Olwe kí
séretéhez tartozott, ám amikor elérte az Anduint, a csapat egy részé
vel, a nandákkal, lefelé indult a folyón. Fia, Denethor, később Ossi-
riandba vezette a nandákat. Az Anduin-völgyben vagy Eriadorban 
halt meg. (Sz.) 

LÉOD (Léod) Ember, Éothéod ura, Eorl apja. Kiválóan értett a lovak
hoz. Élt: Hk. 2459-2501 között. Akkor halt meg, amikor megpró
bálta betörni Felarófot. (GyU III.) 

LÉOFA (Léofa) Lásd: Brytta. 
LÉPCSŐK (Stairs) Két lépcsősor, az Egyenes Lépcső és a Kanyargós Lép

cső, amelyek Imlad Morgulból Cirith Ungolba vezetnek. (GyU I t ) 
LEVÉL (Leaf) Lásd: Pipafű. 
LEVEN GYULA (Perry-the-Winkle) Humoros hobbit vers, amelyet Csa-

vardi Samu szerzett. A Piros Könyvben található. Bár az egyik fősze
replője, az Árva Troli vélhetőleg kitalált alak, a többi személy valóban 
létezett. (TB.) 

LEVEN GYULA (Perry-the-Winkle) Ifjú nagyüregi hobbit, egy vers sze
replője. Vélhetőleg valóban létezett. (TB) 

LHÜN (Lune, Lűne) S. Folyó Középfölde nyugati részén. A Másodkor
ban és a Harmadkorban déli irányba tartott Ered Luintól, és a Lhűn-
öbölbe ömlött. Határt alkotott a nyugati tündeföldek és törpföldek 
között. Bőségesen ellátta vízzel az Ered Luin és az Esthajnal-dom-
bok közötti területet. Nyugoriul Lune a neve. (GyU L; Sz.) 

LHÚN-HEGYEK (Mountains of Lune) Lásd: Ered Luin. 
LHŰN-ÖBÖL (Gulf of Lhűn) A Belegaer nagy öble, az Ered Luinnál, a Lhün-

folyó torkolatánál. Kikötői: Harlond, Forlond, Szürkerév. (GyU. I.; 
GyU III.) 

LHÜNE Lásd: Lhün. 
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LlMJÓD (Limlight) Folyó, a Fangorn-erdőben ered és az Anduinba öm
lik. A G y H idején Rohan északi határfolyója volt. (GyU I.) 

LlNAEWEN (Linaewen) S. Jelentése: madarak tava. Tó Nevrast lápvidé
kének közepén, rengeteg vízimadár otthona. (Sz.) 

LlNDAR (Lindar) Q. Jelentése: dalnokok. A telerek nevezték így magu
kat. (Sz.) 

LlNDIR (Lindir) S. Jelentése: dal. Völgyzugolyi tünde, élt a G y H idején. 
( G y U I . ) 

LiNDON (Lindon) Q. Jelentése: dal. Az Ek.-ban Ossiriandot nevezték 
így a noldák az ott élő, daloló laquiendek miatt. A Nagy Csata után 
Lindon (amelyhez hozzátartozott Ossiriand és Thargelion egy ré
sze) volt Beleriand egyetlen sértetlen tája. Mivel csak ennyi maradt 
Belenandból, kedves volt az eldák számára. A Mk.-ban itt volt Gil-
galad birodalma és Círdan Szürke Kikötője. Mk. 1700-ban Gil-galad -
tartva Szauron támadásától - segítséget kért Númenortól . Tar-Minas-
tír flottát küldött Lindonba, melynek segítségével Gil-galad kiűzhet
te Szauront Eriadorból. A Mk. végén, az Utolsó Szövetségben Gil-
galad vezette a hndoni csapatokat. A Hk.-ban Círdan segített Arnor 
dúnadánjainak az Angmar elleni háborúban, főként a fornosti csatá
ban. Lindon, de legalábbis a Szürke Kikötő volt az utolsó hely Kö
zépföldén, ahol eldák laktak. A Lhűn-öböl osztotta ketté, Forlindon-
ra és Harlindonra. (GyU III.) 

LlNDÓRIÉ (Lindórie) Númenor i dúnadán, Eárendur nővére, Inzilbéth 
anyja. Élt: Mk. 31. sz. (Sz.) 

LlNHlR (Linhir) S. Város Lebenninben, Gondorban, a Gilrain torkolata 
fölött. A G y H idején Lamedon emberei itt ütköztek meg a kalózok
kal. A csatának akkor lett vége, amikor mindkét fél megfutamodott 
a dunhargi holt emberek közeledtére. ( G y U III.) 

LiNNOD (Linnod) S. Jelentése: dal. A tündék irodalmi alkotásainak egyik 
formája, aforizmák és szójátékok sorozata. A sorok két részből áll
nak, mindkettő egy daktiluszt és két trocheuszt tartalmaz. Elképzel
hető, hogy a „linnod" szó ezt a verselési formát jelentette, és nem 
külön műfajt. ( G y U III.) 

LÍTE (Lithe) Bríben így nevezik Líte-előt. (GyU III.) 
LÍTE-ELŐ (Forelithe) A megyei időszámítás hatodik hónapja, körülbe

lül a mi júniusunknak felel meg. Bríben Lítének nevezik. ( G y U III.) 
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LÍTE-UTÓ (Afterlithe) A megyei időszámítás szerinti hetedik hónap, 
Lite után következik, így körülbelül a mi júliusunknak felel meg. Brí 
lakói Médének is nevezik. (GyU III.) 

LfTE; LÍTENAPOK (Lithe, The Lithedays) A Megyében a Líte-elő és a 
Líte-utó közötti három nap neve. Ezek: Lite, Szent Iván (évközép) 
napja, második Lite. A szökőévekben négy Lítenap volt. Bríben ugyan
ezeknek a napoknak a neve: Nyárnapok. (GyU III.) 

LlTHLAD (Lithlad) S. Jelentése: hamu-síkság. Mordor egyik nagy alföldje, 
vagy délnyugaton, vagy keleten található. (GyU III.) 

LÓ-ORSZÁG (Horse-country) Az orkok nevezték így Rohant. (GyU II.) 
LOA (Loa) Q. Jelentése: növekedés. A középföldi eldák éve, amelyet 

hat évszakra osztottak fel. A felosztásnak különböző módjai voltak; 
a GyU-ban csak az egyik szerepel: az, amelyik Imladris kalendáriu
mában található. A dúnadánok különböző kalendáriumaiban is így 
nevezték az esztendőt. (GyU III.) 

LOEG NlNGLORON (Loeg Ningloron) S. Jelentése: aranyló vízivirágok 
tavai. Lásd: Nősziromfölde. (Sz.) 

LoÉNDE (Loéndé) Q. Jelentése: évközép napja. A királyok és helytartók 
időszámítása szerint az év közepe. Náné és cermié között volt, tehát 
nagyjából Szent Iván napjának felelt meg. Az új időszámítás szenry 
a második volt a három enderi közül, ami yavannié és narquelié között 
volt, mivel a loa tavasszal kezdődött. (GyU III.) 

LOMBFÜRT (Leaflock) Lásd: Fingalas. 
LÓMELINDI (Lómelindi) Q. Jelentése: szürkületi dalnokok. Egyes szá

mú alakja: lómelind. Fülemülék. A szó sinda alakja: dúlin és tinúviel; 
quenya formája: tindómerel. (Sz.) 

LÓMION (Lómion) Q. szürkületi. A név, amelyet Aredhel adott titok
ban Maeglinnek. (Sz.) 

LOND DAER (Lond Daer) S. Jelentése: árnykikötő. Kikötő Eriadorban, 
a Gwathlo torkolatánál. A GyH idején lakatlan és romos volt. 

LÓNI (Lóni) Erebori törpe. Meghalt: Hk. 2994.2989-ben Balinnal Khazad-
dümba ment. Miközben Durin Hídját és a Második Csarnokot véd
te, megölték az orkok. (GyU I.) 

LÓRELLIN (Lórellin) Q. Jelentése: álom. Tó Valinorban, ebben található 
az a sziget, ahol Esté alszik. Vélhetőleg Lórienben volt. (Sz.) 

LORGAN (Lorgan) Ember, Hithlum keletlakóinak vezére. Élt: Ek. 489 kö
rül. Rabszolgaságba vetette Tuort, később vérdíjat tűzött ki a fejére. (Sz.) 
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LÓRIÉN (Lórién) Irmo és Esté lakhelye Valinorban. Lórién kertjei a leg
gyönyörűbbek egész Ardában, szökőkútjainak vize felfrissíti Valinor 
lakóit. Tavai partján virágok illatoznak, ezüstszínű fűzfák állnak. A lágy 
szépség földje ez, domináns színe az ezüst. (Sz.) 

LÓRIÉN (Lórién) Q. Jelentése: álom-föld. I rmo egyik neve. Irmo a valák 
urainak egyike, a Féanturok egyike, Mandos és Nienna fivére. Felesége: 
Esté. A látomások és az álmok mestere. Feleségével együtt pihenést 
nyújt a valáknak és az eldáknak. Lórién kertjeiben él. (Sz.) 

LÓRIÉN (Lórién) Tünde királyság az Anduintól nyugatra, a Celebrant és 
az Anduin találkozásánál. Celeborn és Galadriel kormányozta. Erdeit 
Galadnel hatalma védte Szaurontól, Középföldén csak itt lehetett meg
figyelni azt a szépséget és időtlenséget, ami Eldamart jellemezte. 
Galadriel a Mk.-ban hozta létre Donath mintájára. Bár lakóinak több
sége erdei-tünde, a sinda nyelv használata az általános. A Mk.-ban és 
a Hk.-ban Lórién szükség esetén segítséget nyújtott Elrondnak, kü
lönösen H k . 1409-ben, de ettől eltekintve elszigetelődött a külső vi
lágtól. 1981-ben, amikor a balrog megjelent Khazad-dümban, Lórién 
tündéi közül sokan délre menekültek — köztük Amrod és Nimródéi. 
A Gyűrű-társaság az egyik küldetés során egy hónapon át pihent itt, 
hosszú évek óta ez volt az első alkalom, hogy egy törpe erre a földre 
lépett. A GyH-ban háromszor érte támadás Dol Guldurból, de a véde
kezés mindig sikeres lett. Szauron bukását követően Lórién csapatai 
Celeborn vezetésével bevették Dol Guldurt, Galadriel elpusztította a 
kazamatákat. Miután Galadriel a tengerentúlra ment a H k . végén, és 
Celeborn is elhagyta Kelet-Lórient, Lórién egésze elnéptelenedett. 
Fővárosa Caras Gáládon volt. Lórién tündéit galadrimoknak is ne
vezték. Eredeti neve Laurelindórinan volt, amelyet később Lothlóri-
enre változtattak. Egyéb nevei: Aranyfa; Rejtett Föld; Dwimordene 
(Roh.). (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

LÓRINDOL (Lórindol) S. Jelentése: aranyfej. Hador kapta ezt a nevet 
aranyhaja miatt. (Sz.) 

LOSGAR (Losgar) S. Hely Lammothban, a Drengist torkolatánál. Féano-
rék ide érkeztek meg, amikor visszatértek Középföldére, itt került 
sor a hajók elégetésére. (Sz.) 

LOSSARNACH (Lossarnach) S. Jelentése: hó+arnacb. Gondor egyik része, 
a Minas Tirithtől délnyugatra lévő hegyek és völgyek. Arnachnak is 
nevezik. (GyU III.) 
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LOSSOTH; LOSSOTHIAK (Lossoth) S. Jelentése: hó-nép. A Hk.-ban Fo-
rochelben élők. Primitív, szegény lények, az Ek. forodwaithjainak le
származottai. H k . 1974-ben, Arthedain bukása után, ők adtak mene
déket Arveduinak és társainak. (GyU III.) 

LÓTESSÉ (Lótessé) Q. Jelentése: virágzó hónap. A királyok és a helytar
tók időszámítása szerint az év ötödik, az új időszámítás szerint a má
sodik hónapja, körülbelül a mi májusunknak felel meg. Sinda neve, 
amelyet csak a dúnadánok használnak: Lothron. A Megyében Tri-
micsnek nevezik. (GyU III.) 

LOTHÍRIEL (Lothíriel) S. Jelentése: virág-asszony. Gondori dúnadán, élt: 
a G y H idején. Imrahil leánya. H k . 3020-ban feleségül ment Rohan 
királyához, Eomerhez. ( G y U III.) 

LOTHLANN (Lothlann) S. Az Ek. nagy síksága, nyugaton Ard-galen, dé
len Maedhros határvidéke, északon az Ered Engrin határolta. Kopár 
és lakatlan, Angband ostroma során Féanor Házának lovassága őrizte. 
Dagor Bragollach során a Glaurung által vezetett morgothi erők fog
lalták el. Egy idő után Anfauglith részének tekintették. (Sz.) 

LOTHLÓRIEN (Lothlórien) S. Jelentése: virág-álom-föld. Lórién. Nyugori 
megfelelője: Álomvirág. ( G y U I.) 

LOTHÓ Lásd: Tarisznyádi-Zsákos Lothó. 
LOTHRON (Lothron) S. Jelentése: virág. Lótessé sinda nyelvű változata, 

csak a dúnadánok használták. (GyU III.) 
LOVAS (Rider) A sötét, titokzatos lény, aki elfogta a Cuiviénenből elkó

borló tündéket. Valószínűleg Melkor volt, aki ezeket a tündéket ala
kította át orkokká. Azért ilyen alakban jelent meg, hogy hasonlítson 
Örömére, és így a tündék meggyűlöljék a valákat. Vadásznak is ne
vezték. (Sz.) 

LOVAS URAK (Masters of Horses) Lásd: Rohírok. 
LOVASOK; LÓ-EMBEREK (Horse-men) A Fanyüvők nevezték így a rohí-

rokat. ( G y U III.) 
LOVASVÉG (Riddermark of Rohan) Lásd: Rohan. 
LOVASVÉGI EMBEREK (Men of Riddermark) Lásd: Éorl ingok 
LOVASVÉGI KIRÁLYOK (Kings of the Mark) Emberek, Rohan királyai, 

Eorl Háza. A király volt Lovasvég első, legfőbb hadura, udvara Me-
duseldben székelt. Vérvonaluk kétszer is megszakadt, így voltak köz
tük olyanok, akik az Első, a Második, vagy a Harmadik nemzetség
hez tartoztak. (GyU II.; G y U III.) 
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LOVASVÉGI KÜRT (Horn of the Mark) Kis ezüstkürt, amelyet a törpök 
készítettek az ősidőkben. Az éothéodok szerezték meg Scatha kincsei 
közül. A GyH után Eowyn Trufának ajándékozta, aki ezzel vidította 
fel a sokat szenvedett hobbitok szívét a Megye megtisztítása után. Ezt 
követően minden évben megfújták, emlékezve legelső használatára 
és a hősökre. (GyU III.) 

LUGBÚRZ (Lugbúrz) Az orkok így nevezték a Barad-dűrt. Lásd: 
Barad-dűr. (GyU II.) 

LUGDUSH (Lugdush) Ork. Jelentése: torony. Vasudvardi uruk-hai, Uglúk 
hordájának tagja. Meghalt: Hk. 3019. ÍLomer éoredje végzett vele Fan-
gorn közelében. (GyU II.) 

LuiNIL (Luinil) Q. Jelentése: kék. A kék csillag, amelyet Varda készített 
Telperion harmatából. (Sz.) 

LUMBAR (Lumbar) Q. Csillag, amelyet Varda készített Telperion har
matából. (Sz.) 

LÜN A GyU és a Sz. angol nyelvű kiadásaiban a név „Lhűn". A magyar 
fordításokban és a hozzájuk mellékelt térképeken ez, és a „Lún" alak 
is szerepel. E kötetben maradtunk az eredetinél. 

LUNE Lásd: Lhűn. 
LÜTHIEN (Lúthien) S. Élt: Ek. Elda hercegnő, Thingol és Melian leánya, 

Ilúvatar leggyönyörűbb gyermeke. Doriathban született. Hosszú éve
ken át táncolt a dalokra, amelyeket Daeron szerzett, és akit az ő szép
sége ihletett meg. Melian révén megismerte öröksége bölcsességét és 
hatalmát. 
Ek. 465-ben Neldorethben, Béren mellett látták. A következő tava
szon a férfinak ajándékozta szerelmét, és elfogadta a halandóságot. 
Sokáig kínlódott, míg dönteni tudott, hogy Berent válassza, vagy apja 
akaratának tegyen eleget. A szerelem volt számára a fontosabb. Segí
tett Berennek a szilmaril-küldetés során. Daeron elárulta, Curufin fog
ságba ejtette, de ő végül mégis eljutott Tol-in-Gaurhothba, legyőzte 
Szauront és kiszabadította Berent. Később vele együtt Angbandba 
ment, ahol varázsigéi legyőzték Carcharothot és Morgothot. Meg
gyógyította a Carcharoth által megmérgezett Berent, és mindketten 
visszatértek Doriathba. 
Amikor a farkashajsza során Béren életét vesztette, Lúthien lelke meg
repedt. Mandosba ment, ahol énekelt a férfinak. Manwe új életet aján
lott fel neki. O a halandóságot választotta - Berennel. Körülbelül 
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negyven évig éltek Tol Galenben. Lúthien egy gyermeket szült, Diort. 
Olyan szép volt, hogy sokakban szerelmet, de legalább vágyat éb
resztett. Hangja is csodálatos volt, lelke szilárd, varázslatai erősek -
még Szauront és Morgothot is képes volt elbűvölni. Tinúvielnek is 
nevezték. (GyU I.; GyU III.) 

LÚTHIEN DALA (Lay of Lúthien) Leithian dalának másik címe. (GyU III.) 
LÚVA (Lúva) Q. Jelentése: íj. A tengwák elsődleges betűinek alkotóré

szei közül az egyik. Lehet nyitott, mint a tincóban, vagy zárt, mint a 
parmában; lehet kettőzött vagy fordított is. (GyU III.) 



MABLUNG (Mablung) Gondori ember, Ithilia egyik Kószája, a nyugati 
sereg felderítőinek vezetője. Élt: a G y H idején. (GyU II.) 

MABLUNG (Mablung) S. Jelentése: nehéz kéz. Doriathi sinda tünde, Thin-
gol főkapitánya. Számos jelentős hőstett végrehajtásában vett részt. 
Csatlakozott a farkashajszához, és a Nirnaeth Arnoediadban harcolt 
Fingon ellen. Jelen volt Nienor és Túrin tragikus halálakor. Naugla-
mír védelme közben halt meg. (Sz.) 

MAEDHROS (Maedhros) S. Nolda tünde, Féanor legidősebb fia, a Ház ve
zére Középföldén. Letette az Esküt és visszatért Középföldére, de nem 
volt annyira heves, mint az apja, és ellenezte a hajók elégetését Los-
garnál. N e m sokkal később árulás miatt lefogták, a csuklóinál fogva 
lelógatták a Thangorodnmról. Thorondor, és régi barátja, Fingon meg
mentette, de elvesztette az egyik kezét. Hálából ezért a tettéért, és a 
hajók elégetéséért, Maedhros Fingolfin Házának adományozta a nol-
dák fölötti uralmat. 
Eveken át Himringben élt, a Határvidéket őrizte, és megpróbálta meg
hiúsítani gőgös és erőszakos fivére terveit. Türelmes uralkodó volt és 
erős harcos. Beleriand háborúi során ő vezette a keleti seregeket, a Da-
gor Aglarebben óriási győzelmet aratott. A Dagor Bragollach után 
újjászervezte a keleti noldákat a Himringben. 472 táján létrehozta a 
Szövetséget. A Nirnaeth Arnoediad után Ossinandba menekült. 
Béren és Lúthien halála után részt vett Doriath feldúlásában, később 
megbánta tetteit. A Nagy Csatát követően rávette Maglort, csatlakoz
zon hozzá a szilmanlok megszerzése érdekében; azt állította, az egyik 
kincs az övé. A szilmaril azonban megégette a kezét. Belevetette ma
gát a tüzes mélységbe. (Sz.) 

MAEDHROS HATÁRVIDÉKE (March of Maedhros) A Dorthonion és az Ered 
Luin között lévő, Kelet-Beleriandot Lothlanntól elválasztó dombok 
és síkságok. Maedhros védte, legfontosabb erődje a H i m n n g volt. 
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Morgoth többször is megtámadta, végül a Nirnaeth Arnoediad során 
foglalta el. (Sz.) 

MAEDHROS SZÖVETSÉGE (Union of Maedhros) Katonai szövetség, ame
lyet Maedhros hozott létre Ek. 473-ban, Morgoth megsemmisítésé
re. Féanor Esküje miatt sok elda (például Orodreth és Thingol) nem 
csatlakozott hozzá, de így is elég segítséget kapott két nagy seregtől. 
A nyugati sereget, amelyet Fingon vezetett, a következők alkották: a 
hithlumi noldák, a Dor-lóminban élő, a Harmadik H á z h o z tartozó 
edánok H u o r és H ú r i n vezetésével, Gwindor és egy kisebb tünde
csapat Nargothrondból, Mablung és Beleg Doriathból, valamint Tur-
gon és tízezer harcosa. Keleten Maedhros és Féanor többi fia gyűlt 
össze, valamint a nogrodi és belegosti törpök, a Bór fiai és az Ulfang 
által vezetett keletlakók. 
A szövetséges erők először Nyugat-Beleriandból és Dorthonionból 
űzték ki az orkokat és a többi gonosz lényt. Maedhros sajnos túlságo
san korán megmutatta erejét, így Morgoth felkészülhetett a fogadásá
ra. Maedhros azt tervezte, hogy a nyugati sereg egy részével elcsalogat
ja Morgothot Anfauglithba, ahol Fingon erői majd megsemmisítik az 
ellenség jobb szárnyát. Uldor árulása miatt azonban késlekednie kel
lett, így Morgoth nagyobb erőt küldött Fingon ellen, akinek így túlsá
gosan korán harcba kellett bocsátkoznia. A szövetséges erők ekkor rá
kényszerültek a Nirnaeth Arnoediad megvívására. A katasztrofális 
vereség miatt megsemmisült a noldák utolsó reménye is. (Sz.) 

M A E G L I N (Maeglin) S. Jelentése: élesen fénylő. Beleriandi elda, Eöl és 
Aredhel fia. Eöltol és a törpöktol megtanulta a bányászat és a ková
csolás titkait, de az anyjától hallott, a noldákról szóló történetek, fel
szították büszkeségét és ambícióit. Amikor rájött, hogy Turgon utóda, 
rávette Aredhelt, hagyja el Eölt, és menjen vele Gondolinba. A város
ban sokra tartották fémekkel kapcsolatos tudása miatt. Eletét csak az 
Idril iránti sötét és bűnös vágy fertőzte meg. Amikor titokban elhagy
ta Gondolint, az orkok fogságába esett. Elárulta a királyságot, mert jó
zan eszét szinte elvette Idril iránti szerelme, és Tuorral szemben táplált 
féltékeny gyűlölete. Amikor az orkok megtámadták Gondolint, ma
gához ragadta Idrilt és Eárendilt, ám Tuor letaszította a Caragdűrról. 
Okos volt és bátor, érzékeny, de sokszor a hangulatai szabták meg tet
teit. Nevét Eöltől kapta, Aredhel titokban Lómionnak szólította. Kard
ja az Anguirel volt, amelyet Eöltől lopott. Ek. 51 l-ben halt meg. (Sz.) 
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MAGÁNYOS HEGY (Lonely Mountain) Lásd: Erebor. 
MAGÁNYOS SZIGET (Lonely Isle) Lásd: Tol Eresséa. 
MAGAS HÁGÓ (High Pass) A Cirith Ungol. 
M A G A S H Á G Ó (High Pass) Hágó a Köd-hegységben, Völgyzugolytól 

keletre. A H k . vége felé ez lett az egyik legfontosabb hágó, mert úgy 
hitték, idáig nem jutottak el az orkok. 2940-ben azonban az orkok 
megnyitották alagútjaikat a hágóra, és Thorin, csapatával együtt a fog
ságukba esett (Hk. 2941). Ezután a Beornfiak őrizték, a G y H idején 
fontos kereskedelmi út volt. (GyU I.) 

MAGAS U D V A R (High Court) A Minas Tirith hetedik szintjén lévő ud
var, nem azonos a szökőkutas udvarral. ( G y U III.) 

M A G L O R (Maglor) S. Nolda tünde, Féanor második fia. Letette Féanor 
Esküjét és csatlakozott a lázadó noldákhoz. Középföldén a Maglor-
hasadéknál telepedett le, a Himring és az Ered Luin között. Amikor 
a Hasadékot a Dagor Bragollach során elözönlötte az ellenség, Mag
lor Maedhrosba menekült. Az Ek. hátralévő részében háborúban és 
békében együtt maradt fivérével. A Nirnaeth Arnoediadban megölte 
Uldort. Sirion kikötőinek feldúlása után nem sokkal megszületett két 
gyermeke, Elrond és Elros. A Nagy Csatát követően Maedhros rá
vette, hogy lopja el a szilmarilokat. A kincs megégette, ezért a Ten
gerbe hajította. Féanor fiai közül ő volt a legszenvedélyesebb. Daeron 
után ő volt Középföldén a legnagyobb dalnok, egyik kompozíciójá
nak címe: Noldolant. (Sz.) 

MAGLOR-HASADÉK (Maglor's Gap) Sík vidék a Himring és az Ered Luin 
között, Beleriand északi, legnehezebben védhető kapuja. Maglor őriz
te, de a Dagor Aglareb során az orkok, a Dagor Bragollach során pe
dig Glaurung erői is elfoglalták. (Sz.) 

MÁGLYA-TISZTÁS (Bonfire Glade) Tisztás az Öreg-erdőben, amelyen 
Bakfölde hobbitjai a G y H előtt rengeteg fát elégettek egy Bakföldét 
ért támadás során. Ezt követően a területen nem nőttek fák. (GyU I.) 

MAGOR (Magor) Adán az Első Házból, Aradan fia, H a t h o l apja. Élt: 
Ek. 4. sz. (Sz.) 

MAGOSVÁR (Mundburg) A rohírok nevezték így Minas Tirithet. (GyU II.) 
MAGOSVÁR DOMBJAI (Mounds of Mundburg) A rohírok nevezték így a 

pelennori csatában elesettek sírjait. ( G y U III.) 
MAGUKAT ÁTKOZOK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek őket. (Sz.) 
MÁGUSOK Lásd: Istarok. 

233 



MAGYALFÖLD (Hollin) Lásd: Eregion. 
MAHAL (Mahal) Kh. A törpök nevezték így Aulet. (Sz.) 
MÁHANAXAR (Máhanaxar) Q. A valák tanácskozó helye Valimar kapu

inak közelében. Itt állították körbe a valák trónusait. (Sz.) 
MAHTAN (Mahtan) Q. Nolda tünde, Nerdanel apja. Kiváló kovács volt, 

Aulé kedvelt tanítványa. Tudását Féanornak, a vejének adta át. Való
színűleg nem csatlakozott a lázadó noldákhoz. (Sz.) 

MAIÁK (Maiar) Q. Azok az alacsonyabb szintű ainuk, akik úgy döntöt
tek, belépnek Eába. A valák irányításával ápolták Ardát, bár néhányan 
- Szauron és a balrogok - elcsábultak, és inkább Melkorral léptek szö
vetségre. Bár többen voltak, mint a valák, a szövegekben csak nyol
cukat említik név szerint: Ilmaré, Eönwé, Őssé, Uinen, Melian, Olórin, 
Arién, Tilion. Valószínű, hogy az Istárok is maiak voltak. (GyU III.) 

MALACH (Malach) Aradan ezt a nevet kapta születésekor. (Sz.) 
MALBETH (Malbeth) S. Jelentése: arany. Arthedaini dúnadán, látnók és 

királyi tanácsadó. Megjósolta Arvedui életének néhány fontosabb 
eseményét, a későbbi király tőle kapta a nevét. A Holtak Ösvényé
vel, és azzal kapcsolatosan is voltak jóslatai, hogy Isildur örököse mi
lyen szerepet fog játszani a Szauron elleni végső csatában. (GyU III.) 

MALDUIN (Malduin) S. Szó szerinti jelentése: sárga folyó. Folyó Bele-
riand északi részén, a Teiglin mellékfolyója. Az Ered Wethrinben 
ered, déli irányba tart, és a gázlók fölött ömlik a Teiglinbe. (Sz.) 

MALINALDA (Maiinaida) Lásd: Laurelin. 
MALLOR (Mallor) S. Jelentése: arany. Dúnadán, Arthedain harmadik ki

rálya (Hk. 1029-1110 között). (GyU III.) 
MALLORN (Mallorn) S. Jelentése: arany-fa. (Többes számú alakja: mel-

lyrn.). Lórién fája, kérge szürke vagy ezüstös, virágai aranyszínűek. 
Levelei ősszel aranysárgává változnak és csak a tavasz kezdetén hul
lanak le. Koronája hatalmas, a galadrimok itt építették meg telain-
jaikat. (GyU L; GyU III.) 

MALLOS (Mallos) S. Jelentése: arany-hó. Sárga virág, amely Lebennin-
ben nő. (GyU III.) 

MALOM (Mill) Hobbitfalva malma, a Víz mellett áll. A Hk. vége felé 
Veres működtette. Amikor Lothó volt a Megye ura, a malmot lerom
bolták, helyére egy téglaépületet állítottak. Szarumán halála után ezt 
megsemmisítették. (GyU I.; GyU III.) 
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MALOMÁRKA-VÖLGY (Windle-Reach) A Fűztekeres egyik szakasza, a Zú-
gótól lejjebb. (TB.) 

MÁLTA (Málta) Q. Jelentése: arany. A tD tengwa neve (18), értéke álta
lában m. (GyU III.) 

MALVEGIL (Malvegil) Dúnadán, Arthedain hatodik királya (Hk. 1272-
1349 között). (GyU III.) 

MANDOS (Mandos) Námo lakhelye Valinor nyugati részén. Itt található 
a Holtak Háza. (Sz.) 

MANDOS (Mandos) Q. Jelentése: börtönerőd. Ainu, Lórién és Nienna 
fivére, Vairé férje. A valák között ő a Végzet Ura, ő őrzi a Holtak Há
zát, ismeri a Nagy Muzsikában foglalt csapásokat, és amikor Manwé úgy 
akarja, kinyilatkoztatásokat tesz ezekről. Mivel pontosan ismeri Ilú-
vatar szándékát, mindig szenvtelen, kissé fásult. Csak egyszer ébredt 
fel benne a sajnálkozás: akkor, amikor Lúthien dalolt neki. Valódi 
neve Námo volt. Mandosban élt — erről kapta új nevét. (Sz.) 

MANÓ A Hobbit magyar nyelvű változatában több helyen az orkokat, 
többek között Azogot említik így. 

MANWÉ Lásd: Manwe. 
MANWE (Manwé) Q. Jelentése: jó, tiszta. A legnemesebb ainu, a legha

talmasabb aratar, Melkor fivére, Varda hitvese. Ilúvatar számára ő a 
legkedvesebb ainu, ő érti meg legjobban akaratát és gondolatait. Az 
Ainulidalé során a legnagyobb figyelmet a levegőnek, a szélnek és a 
felhőknek szentelte, Ardában leginkább ezekkel, valamint a levegő
ben szálló madarakkal hozzák kapcsolatba. 
Eában ő Arda királya, a valák ura, a tanácsok irányítója, a döntések jó
váhagyója. Trónja Ilmannban, Taniquetil tetején áll, így láthatja a vi
lágot. Jólelkű és bölcs, megpróbálta megakadályozni a noldák lázadá
sát és Númenor hanyatlását. Nem érti a gonoszságot, ezért rávették, 
hogy eressze szabadon Melkort - így éppen ő tette lehetővé, hogy 
sor kerüljön a tündék és az emberek által a Sötétség ellen vívott há
borúra. Az eldák közül leginkább a vanyákat szereti, kedveli a verse
ket. Másik neve: Súlimo, ami annyit tesz, hogy Arda Lélegzetének 
ura. Arda királyának, Ókirálynak is nevezik. (GyU I.; GyU III.; Sz.) 

MANWE KIRÁLYSÁGA (Kingdom of Manwé) Lásd: Arda. 
MAR-NU-FALMAR (Mar-nu-Falmar) Q. Jelentése: hullámok alatti hon. 

Númenor kapta ezt a nevet elpusztítása után. (Sz.) 
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MARACH (Marach) Adán, a Harmadik Ház első olyan vezére, akiről fel
jegyzések szólnak. Élt: Ek. 310 körül. Beleriandba vezette az embe
reit, Estoladban telepedett le. (Sz.) 

MARCSÓ (Marcho) Irhafakó hobbit Bríből. Fivérével, Biankóval együtt 
1601-ben telepedett le a Megyében. (GyU I.) 

MARDD Lásd: Mardil. 
MARDIL (Mardil) Q. Jelentése: a ház barátja. Dúnadán, Gondor első 

uralkodó helytartója (Hk. 2050-80 között). 2029 és 2050 között 
Eárnil és Eárnur helytartója volt. 2043-ban lebeszélte Eárnurt, hogy 
kiálljon a nazgűlok ura ellen, ám 2050-ben ez már nem sikerült neki. 
A király eltűnését követően ő lett az uralkodó „a király visszatértéig", 
mert csak így lehetett megakadályozni, hogy a királyi család tagjai 
közötti viszály polgárháborúhoz vezessen. Bölcsen uralkodott, az ő 
nevéhez fűződik a helytartók időszámítása. (GyU III.) 

MARTI (Banks) Hobbit családi név Bríben és a Megyében. Az angol 
„Banks" nevet kétféleképpen is lefordították magyarra: Marti és 
Árkosi. Tekintsük úgy, mintha csak az egyik lenne. (GyU I.; GyU III.) 

MARTI CSIPKE Lásd: Tuk Csipke 
MARTI VILI (Willie Banks) Hobbit Bríből. Élt a GyH idején. A bríföl-

diek és Páfrány Vili csapata között kitört harcban halt meg. (GyU III.) 
MÁSODIK CSARNOK (Second Hall) Khazad-dűmban az a hely, ahol 

Durin Hídja található. (GyU I.) 
MÁSODIK CSATA (Second Battle) Lásd: Dagor-nuin-Giliath. 
MÁSODIK CSATA A VAS-FOLYÓ GÁZLÓJÁNÁL (Second Battle of the Fords 

of Isen) Lásd: Csaták a Vas-folyó gázlójánál. 
MÁSODIK NEMZETSÉG (Second Line) Rohan királyainak második vér

vonala, amely Fréaláffal, Helm unokaöccsével kezdődött Hk. 2759-
ben, és Théoden király, valamint fia, Théodred halálakor, a GyH ide
jén szakadt meg. Nyolc király tartozott ide. (GyU III.) 

MÁSODKOR (Second Age) Középfölde történelmének egyik kora. A Nagy 
Csatával, Morgoth leverésével, Beleriand elpusztításával és számos 
elda útnak indulásával kezdődött, és akkor ért véget, amikor az Utol
só Szövetség legyőzte Szauront. A kort az jellemezte, hogy Közép
földén Szauron uralkodott, az embereket megölték vagy rabszolga
ságba kényszerítették, a tündék és a törpök elrejtőztek. Elvetették a 
gonoszság a magvait, amelyek később aztán kikeltek; megalkották a 
Hatalom Gyűrűit; a Világ megváltozott; Númenor elpusztult; Amant 
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kiemelték Ardából. A dúnadánok visszatértek Középföldére, és meg
alapították Arnort és Göndört . A kort Fekete Évekként, vagy Sötét 
Evekként is szokták emlegetni. (GyU III.) 

MÁSODSZÜLÖTTEK (Secondbom) Az emberek. (Sz.) 
M A T H O M - H Á Z (Mathom-House) Múzeum Nagyüregen, fegyverek és 

más mathomok - hasznavehetetlen, de a kidobástól megkímélt tár
gyak - gyűjteménye. Bilbó ide küldte csodálatos páncélingét, de mi
előtt H k . 3001-ben elhagyta a Megyét, visszakérte. (GyU I.; H.) 

MAUHÚR (Mauhúr) Vasudvardi ork, valószínűleg uruk. A G y H során egy 
ork hordát vezetett, amely sikertelenül próbálta szétoszlatni az Uglúk 
hordáját körbefogó rohírok gyűrűjét. Meghalt: H k . 3019. ( G y U II.) 

MAZARBUL CSARNOKA ( T E R M E ) (Chamber of Mazarbul) Kh. Jelentése: 
feljegyzések. Khazad-dűm „könyvtára", Bálin törpekolóniájának köz
pontja. It t volt Bálin trónja és sírja, itt ölték meg városának utolsó la
kóit. A Gyűrű-szövetség küldetése során a feljegyzések előkerültek, ám 
megtalálóit megtámadták az orkok. A Szövetség tagjai visszavonultak, 
és amikor a balrog megjelentékor Gandalf megpróbálta lezárni a Csar
nok keleti kapuját, a mennyezet leomlott. A terem a Hetedik Szinten 
helyezkedett el, ez volt Északvég Huszonegyedik Csarnoka. (GyU I.) 

MAZARBUL KÖNYVE (Book of Mazarbul) Bálin expedíciójának története, 
amelyet H k . 2989-2994 között Khazad-dúmban őriztek. A Gyűrű
társaság talált rá Mazarbul Termében. Gimli magához vette és a G y H 
végéig megőrizte. A G y U magyar kiadásában a név írásmódja: Ma
zarbul. ( G y U I.) 

MEARÁK (Mearas) Rohani lovak, Felaróf és utódai. Keselyüstök kivéte
lével csak a Lovasvég királyait és azok fiait tűrték meg a hátukon. 
Úgy tartották, az elsőt O r o m é hozta Középföldére Valinorból. Intel
ligens, erős és gyors, általában fehér vagy szürke állatok voltak, kö
rülbelül nyolcvan évig éltek. (GyU II.) 

MÉCSESKÉSZÍTŐK UTCÁJA (Lampwrights' Street) Lásd: R a t h Celerdain. 
( G y U III.) 

MÉDE (Mede) Líte-utó neve Bríben. (GyU III.) 
MEDUSELD (Meduseld) A Lovasvégi királyok palotája Edorasban. Brego 

király építette H k . 2569-ben. A teteje aranyból készült. Aranycsar
noknak is nevezték. (GyU II.; G y U III.) 

MEGSZÁMLÁLHATATLAN KÖNNYEK CSATÁJA Lásd: Nirnaeth Arnoe-
diad. (Sz.) 
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MEGSZENTELT HELY (Hallows) A Minas Tirith alatti terület, ahol Gondor 
királyait, helytartóit és más jeles embereit szokták eltemetni. A város 
hatodik szintjéről levezető ösvényen lehet megközelíteni. Síroknak 
is nevezik. (GyU III.) 

MEGYE (Shire, The) Egy körülbelül 18 000 négyzetmérföldes terület Eria-
dorban, a Baranduin és a Messzi Dombság között. Eredetileg Arnor 
termékeny, megművelt része. Az Északi Királyság hanyatlásával a vi
dék néptelenné vált. Hk. 1601-ben II. Argeleb király a hobbitoknak 
adományozta, akiket ekkor Marcsó és Biankó vezetett. 1630-ra Kö
zépfölde majdnem valamennyi hobbitja a Megyében, vagy annak kör
nyékén élt. A területet négy Fertályra osztották, a fertályokat az ott 
élő családok között tovább tagolták. A hobbitok kényelmesen, nyu
godtan éltek. A Hk.-ban csak néhány csapást kellett elviselniük: 1636-
ban a járványt, 2747-ben a zöldmezei csatát, 2758-60-ban a Hosszú 
Telet és az éhínséget, 291 l-ben az Ádáz Telet, és persze, a GyH bor
zalmait, Tarisznyádi-Zsákos Lothó és Szarumán uralmát. A hobbitok 
nem sokat foglalkoztak a külvilággal, és annak ellenére, hogy a Nagy 
Keleti Országút áthaladt a Megyén, szinte tudomást sem vettek arról, 
ami saját kis birodalmukon kívül történt. Ezt a biztonságot nagyrészt 
a Kószáknak köszönhették, akik fáradhatatlanul védelmezték őket/' 
A Megye túlnépesedése miatt 2340-ben a mocsolyaszegi Aggbakok 
átkeltek a Borbuggyanon, és letelepedtek Bakföldén. Nk. 32-ben 
Elessar király formálisan is a Megyéhez csatolta Bakföldét, továbbá a 
hobbitoknak adta Nyugatvéget, ami a Messzi Dombság és a Torony
dombok között terült el. Valamivel korábban, Nk. 17-ben a király 
Szabad Földdé nyilvánította a Megye teljes területét, és megtiltotta 
az embereknek, hogy engedély nélkül átlépjék a határát. 
Arvedui halála előtt a Megye elismerte a király uralmát, de ennek 
nem volt semmiféle gyakorlati jelentősége. Az Északi Királyság bu
kása után a hobbitok thánt választottak, aki „a király visszatértéig" 
uralkodott. A thán szerepe is inkább szimbolikus volt. A tulajdon
képpeni vezető a nagyüregi ispán volt, ő irányította a futárszolgála
tot és a véderőket. 

A Megye társadalmi szerkezete egyszerű. Néhány földbirtokos hobbit 
megengedhette magának, hogy ne dolgozzon, de a többség becsüle
tesen és keményen munkálkodó gazda, kereskedő, munkás volt. Akad
tak köztük szegények is, de senkinek sem kellett koldusként élnie. 
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A hobbitok főként mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak. A Megye 
eredeti, hobbit neve: Sűza. (GyU I.; GyU III.) 

MEGYE RÉGI SZAVAIRÓL ÉS NEVEIRŐL, A (Old Words and Names in the 
Shire) Borbak Trufa könyve, amelyben a rohírok és a hobbitok nyel
ve közötti rokonságot vizsgálta. (GyU I.) 

MEGYEI FÜVESKÖNYV (Herblore of the Shire) Borbak Trufa könyve, 
amelyben egyebek mellett leírta a pipafű történetét is. (GyU I.) 

MEGYEI GYŰLÉS (Shire-Moot) A Megye-lakó hobbitok gyűlése, amit csak 
vész idején tartottak meg. (GyU I.) 

MEGYEI IDŐSZÁMÍTÁS (Shire-Reckoning, Shire Reckoning) A Megyé
ben és Bríben használatos kalendáriumrendszer, a királyok időszámí
tásának adaptációja. A Megyében az első év azonos volt Hk. 1601-gyei, 
Bríben pedig 1300-zal. A hétnek hét napja volt (Sterrendei, Sunnen-
dei, Monendei, Trewesdei, Hevensdei, Meresdei és Highdei), ezeket 
a GyU szövegében a modern angol (magyar) nevek helyettesítik. Az 
év tizenkét hónapból, és több extra napból állt. A naptár megtalálha
tó a GyU függelékében. Brí és a Keleti Fertály kalendáriuma kissé el
tért ettől. (GyU III.) 

MEGYEI ISPÁN Lásd: Nagyüregi ispán. 
MEGYEI REFORM (Shire-Reform) Kalendárium-reform, amelyet Hk. 2700-

ban vezettek be a Megyében, majd valamivel később Bríben. A lénye
ge: a szökőnapokat nem sorolták a többi közé, így az év pontosan 52 
hétből állt, és minden év mindegyik napja a hét ugyanazon napjára 
esett. Vagyis: március 21-e, tegyük fel, mindig péntek volt. (GyU III.) 

MEGYEI SEREG (Hobbitry-in-Arms) A Megye általános mozgósítása után 
megszervezhető sereg, vezetője a thán. A mozgósítást csak vész ese
tén rendelték el, a Megyében állandó hadsereg nem létezett. (GyU I.) 

MEGYEŐRÖK (Shirriffs) Lásd: Közrendészet. 
MELIAN (Melian) Q. Jelentése: szeretet-ajándék. Maia. Valinorban Vánát 

és Estét szolgálta, Lórién fáit és virágait gondozta. Az Ek. elején Bele-
riandban találkozott Elwével, akinek a kedvéért emberi alakot öltött. 
Együtt alapították meg Doriath királyságát, amelyet Melian a böl
csességével és Övével védelmezett. Egyetlen gyermeke született: 
Lúthien. Éveken át Doriath elvarázsolt erdeiben maradt, ahol Elwét, 
Lúthient, majd — a noldák visszatérte után — Galadrielt segítette. Előre 
látta Doriath végzetét. El kellett válnia Lúthientől. Amikor Elwét meg
ölték Menegrothban, levette védő kezét Doriathról, elhagyta testét, 
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és visszatért Lórienbe. Gyönyörű volt és bölcs. Ö tanította énekelni 
a fülemüléket. Varázserővel rendelkezett, belelátott Morgoth gondola
taiba. Szenvedélyes volt, segítette az edánokat, különösen Túrint. Ne
vének teljes, quenya alakja: Melyanna. (GyU III.; Sz.) 

MELIAN ÖVE (Girdle of Melian) Varázskorlát, amelyet Melian hozott 
létre Doriath védelmére. Regiont, Neldorethet, Nivrimet és Aelin-uial 
egy részét óvta. Nem sokkal azután teremtődött, hogy Morgoth a 
szilmarilokkal visszatért Középföldére. Az Öv elrejtette Doriathot, 
egészen addig, míg Melian - Thingol halálát követően - átkelt a Ten
geren. Az árnyéklabirintust évszázadokon keresztül csak kétszer pró
bálták áttörni: egyszer Béren, akinek végzete erősebb volt, mint Melian, 
és egyszer Carcharoth, akinek dühét a szilmanl ereje táplálta. Ezek
től a betörésektől eltekintve az Öv megakadályozta, hogy Morgoth 
hatást gyakoroljon Doriathra. (Sz.) 

MELKOR (Melkor) Q. Jelentése: Hatalomban teremtetett. Ainu. Vala
mennyi ainu közül ő kapta Ilúvatartól a legnagyobb tudást és hatal
mat. Auléhoz hasonlóan mindenhez értett. Mivel túlságosan lassúnak 
találta Ilúvatar terveinek valóra válását, türelmetlenségében úgy döntött, 
kezébe veszi a teremtést, és megkeresi az Olthatatlan Lángot a Sem
miben. Magányos utazásai során társaitól eltérően kezdett gon'dol-
kozni. Ezek a gondolatok okozták a disszonáns hangokat az Ainulin-
daléban. Ilúvatar azért hozta létre a Látomást és Eat, hogy megmutassa 
Melkornak és a többi ainunak, a gondolatok és az erők forrását. 
Melkor azon ainuk közé tartozott, akik beléptek Eába. Érkezése után 
féltékennyé, később iriggyé vált, zavarta a többi vala jelenléte. Ö akart 
uralni mindent, ami létrejött, magának követelte Ardát. Talán meg is 
szerezte volna, ám Manwé közbelépett. Ekkor megrontott néhány 
maiát, rávette őket, hogy lépjenek a szolgálatába. Ebben az időszak
ban sötét, hatalmas, félelmetes és tiszteletet parancsoló alakot öltött 
magára. Tulkasnak végül sikerült megfékeznie, de már későn, mert 
akkorra bekövetkezett Arda megrontása. 

Nem sokkal azután, hogy a valák megalkották a Két Lámpást, Melkor 
visszatért Ardára, és a messzi északon titokban felépítette Utumno 
erődítményét. Meg akarta szüntetni a Fényt, mindent Sötétségbe sze
retett volna borítani. Mivel teremtő erővel rendelkezett, minden po
zitív dolognak létrehozta a negatív ellentétpárját. Legfontosabb fegy
vere a sötétség és a hideg volt. A valák megpróbáltak fellépni ellene, ám 
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ő megelőzte ezeket a támadásokat, és megsemmisítette a Két Lámpást. 
Ezután visszatért Utumnóba, és míg a valák a Két Fa fényében éltek, 
megépítette Angbandot, fegyvereket kovácsolt, szörnyeket tenyész
tett, és kiterjesztette birodalma határait. A tündék felébredését köve
tően a Sötét Lovas képében jelent meg közöttük, és elfogta néhányu
kat. Ezekből a szerencsétlen tündékből lettek aztán az első orkok. 
A valák féltették a tündéket, ezért sor került az Erők Nagy Csatájára. 
Melkor vereséget szenvedett, a valák láncra verve vitték vissza Vali-
norba, ahol három teljes koron át raboskodott. Középföldén azon
ban szolgái folytatták megkezdett munkáját. 
A leláncolás harmadik korszakának végén rávette Manwét, hogy eresz-
sze őt szabadon. Mivel Vahmarban kellett maradnia, egyre erősebb 
lett benne a vágy, hogy megszerezze a szilmarilokat, és a Két Fa fényét. 
Féltékeny volt Ilúvatar Idősebb Gyermekeire, ezért viszályt szított 
Finwé Házában. Féanort ugyan nem sikerült elcsábítania, ám annyit 
elért, hogy a nolda kételkedni kezdett a valákban. Amikor Féanor fel
lázadt, Melkor elmenekült Valinorból. Ismét magára öltötte régi alak
ját, Avatharba ment, ahol Ungoliant segítséget ígért neki ahhoz, hogy 
megkaparintsa a szilmarilokat, és minden más lényt megfosszon fé
nyüktől. Közös erővel megmérgezték a Két Fát, ellopták a szilmari
lokat, és megölték Finwét. Ezután Középföldére menekültek, ahol 
összevesztek a zsákmányon. Melkor megidézte a balrogokat, amelyek 
segítségével elszökött Ungoliant elől. Angbandba menekült. 
Ekkor már Morgoth néven ismerték. Megvédte a szilmarilokat a nolda 
száműzöttekkel szemben, és közben arra is időt és alkalmat talált, 
hogy megrontsa az akkoriban felébredő embereket. A felkelő Hold 
és N a p fénye, valamint a noldák támadásai miatt visszavonulásra 
kényszerült, majdnem négyszáz éven át élt az ostromlott Angband-
ban. Ezen idő alatt átszervezte erőit, majd a Dagor Bragollach meg
indításával, elkezdte Beleriand meghódítását. 

Annak ellenére, hogy nem volt túlságosan bátor, és hogy 455-ben Fin-
golfin és Thorondor megsebesítette; annak ellenére, hogy Béren és 
Lúthien 467 táján elvette tőle a szilmarilokat, sikerült annyi harcost 
és szörnyet összeszednie, hogy keményen felléphetett ellenségeivel 
szemben. Árulással, csalással és körmönfont tervekkel rákényszerítette 
a noldákat arra, hogy egymásnak essenek. Amikor már úgy tűnt, meg
nyeri a küzdelmet, a valák közbeavatkoztak, és a Nagy Csatában 
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megsemmisítették csapatait. Ismét fogságba került, kivetették a Sem
mibe, gonoszságának árnyéka azonban megőrződött az emberek és 
a tündék szívében. A későbbi korokban a númenoriak, és más, Szauron 
által befolyásolt embercsoportok, istenként imádták. Amikor magára 
öltötte fizikai testét magas volt, félelmetes, erőt sugárzó. Az Ek. vé
gén megégette a kezeit, nyolc szörnyű sebet gyűjtött össze - állandó 
fájdalom kínozta. Középföldén hatalmi jelképe a Vaskorona volt, fegy
vere pedig a Grond. Fekete ruhában járt. Egyéb nevei: Belegűr (S.); 
Belegurth; Morgoth; Morgoth Bauglir; Valák Ellensége; Ellenség; Nagy 
Ellenség; Sötét Király; Sötét Úr; Fekete Kéz; Hazugságok Mestere; 
Észak Szörnye; Sötétség Ura; Világ Királya; Szabadság Elhozója. 
(GyU I.; GyU III.; Sz.) 

MELKOR LELÁNCOLÁSA (Chaining of Melkor) Melkor bebörtönzése az 
Erők Nagy Csatája után. Összekötötték Angainorral, és három kor
ra Mandos csarnokaiba vetették. (Sz.) 

MELLÉKAJTÓ A Hobbit magyar nyelvű kiadásában így is említik a Hátsó 
Kaput. 

MELLYRN (Mellyrn) Lásd: Mallorn. 
MÉLTÓSÁGOS Lásd: Borbak Marmadok. 
MÉLTÓSÁGOS MARMADOK (Marmadoc „Masterful") Lásd: Borbak 

Marmadok. 
MELYANNA (Melyanna) Q. Jelentése: kedves ajándék. Melian nevének 

eredeti formája. (Sz.) 
MÉLYSZURDOK (Derndingle) Nagy völgy Fangornban, az Entek Gyüle

kezésének helyszíne. (GyU II.) 
MÉLYÜREG (Deephallow) Falu a Keleti Fertályon, a Borbuggyan part

ján. (GyU I.) 
MENEGROTH (Menegroth) S. Thingol föld alatti csarnokai, egy egész 

város. A belegosti törpök építették Melian kérésére, Melkor fogságá
nak harmadik szakaszában. Egy sziklás hegyben alakították ki, az Es-
galduin déli partjánál, azon a ponton, ahol a folyó nyugatnak fordul. 
Egyetlen bejáratát egy kőhídon át lehetett megközelíteni. Thingol 
haláláig virágzott, azt követően feldúlták a nogrodi törpök. Később 
itt telepedett le Dior, de a város a halála után elnéptelenedett. Ezer 
Barlangnak is nevezik. (Sz.) 

MENEKÜLÉS NAPJAI; MENEKÜLÉS KORA (Days of Flight) A Sötét Évek. 
MENEL (Menel) Lásd: Tar-Menel. 
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MENELDIL (Meneldil) Q. Jelentése: mennyszerető. Dúnadán, Anárion fia, 
Gondor harmadik királya (Hk. 2-158 között). (GyU I.; GyU III.) 

MENELDOR (Meneldor) S. Jelentése: mennyek. Sas a Köd-hegységben, 
azon sasok egyike, amelyek megmentették Frodót és Samut az Orod-
ruin meredélyein. (GyU III.) 

MENELMACAR (Menelmacar) Az Orion csillagkép. Varda alkotta meg, 
hogy felébressze a tündéket. Az Utolsó Csatát jelzi előre. Sinda for
mája: Menelvagor. Telumehtarnak is nevezik. (GyU L; GyU III.) 

MENELTARMA (Meneltarma) Q. Jelentése: mennybéli oszlop. Nagy hegy 
Númenor középső részén. A csúcsáról látni lehetett Avallóné Tor
nyát. A lábánál találhatók a királysírok. Númenor bukása után a csú
csa ismét a tenger fölé emelkedett, és létrejött Meneltarma szigete. 
(GyU III.) 

MENELVAGOR (Menelvagor) S. Jelentése: mennybéli vívó. Lásd: Menel
macar. (GyU I.) 

MENELYA (Menelya) Q. Jelentése: mennyek napja. Az elda és a dúnadán 
enquier ötödik napja. Sinda formája: ormenel; hobbit alakja: hevens-
dei, később hensday. A GyU angol szövegében Wednesday, a ma
gyarban szerda. (GyU III.) 

MENNYEN-TÚL (Over-Heaven) Lásd: Tarmenel. 
MERESDEI (Meresdei) A hobbitok hete hatodik napjának régi formája, 

a quenya eárenya lefordított változata. A GyH idején mersdaynek 
nevezték. A highdei előtti nap, a mi szombatunknak felel meg, de a 
GyU angol szövegében Thursday-ként, a magyarban csütörtökként 
szerepel. (GyU III.) 

MERETH ADERTHAD (Mereth Aderthad) S. Jelentése: az újraegyesülés 
ünnepe. Nagy ünnepség, amelyet Fingolfin rendezett Ek. 21-ben, 
Eithel Ivrinben. A sindák és a noldák Beleriand minden tájáról eljöttek 
- csak Doriathból nem. Az egység és a barátság ünnepe volt. (Sz.) 

MERETHROND (Merethrond) S. Jelentése: ünnep-csarnok. Az ünnepsé
gek nagy csarnoka Minas Tinthben. (GyU III.) 

MERSDAY (Mersday) Lásd: Meresdei. 
MESTER (Master) Lásd: Szauron. 
MESTERKÖ (Master-stone) A legfontosabb palantír, ezt nem kapta meg 

Amandil a Hét Kővel; Avallóné Tornyában tartották. (Sz.) 
MESSZI DOMBSÁG (Far Downs) A Megye határát jelző dombság. Nk. 32 

után a határvonal kijjebb tolódott. (GyU I.; GyU III.) 
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MESSZI NYUGAT (Far West) Halhatatlanföld. (GyU III.) 
METHEDRAS (Methedras) S. Jelentése: utolsó csúcs. A Köd-hegység leg

délibb csúcsa Nan Curunírtól keletre. Keleti lejtőjén található a Fangorn-
erdő. Nyugoriul Utolsó Hegynek nevezik. (GyU II.) 

METTARÉ (Mettaré) Az elda és a dúnadán kalendáriumokban a loa utolsó 
napja. Az előbbiben egyetlen évszakhoz, az utóbbiban egyetlen hó
naphoz sem tartozott hozzá. A helytartók időszámítása szerint, és 
vélhetőleg a többi dúnadán rendszerben is, ünnepnapnak számított. 
(GyU III.) 

MÉZESKÉSZÍTŐK UTCÁJA A magyar nyelvű GyU III. kötetében találha
tó név. Minden bizonnyal a Mécseskészítők utcájáról van szó. 

MÉZESSÜTEMÉNY (Honeycakes of Beorn) A Beorn által készített mézes
sütemény. Tápláló, jóízű eledel, hosszú ideig eláll. (H.) 

MIKI (Nick) Lásd: Csűrös Ijjas. 
MlLO BROCKHOUSE A mű egyes angol nyelvű kiadásaiban tévesen ezen 

a néven szerepel az a karakter, akit mi Gödrös Miiéként ismerhetünk. 
MÍM (Mim) Törp, a Noegyth Nibin egyik utolsó tagja. Túrin haramiái 

Ek. 486-ban ejtették fogságba. Csak úgy tudta megmenteni az életét, 
hogy elvezette őket az Amon Rűdh alatt lévő csarnokokba. Fiával 
Ibunnal, és a haramiákkal együtt egy évig maradt odalent. Közben 
összebarátkozott Túrinnal. 487 telén elfogták az orkok. Ekkor, hogy 
mentse magát, ismét elárulta Bar-en-Danwedhet. 501-ben, Glaurung 
távozása után, Nargothrond romjai között telepedett le. Itt ölte meg 
Húrin, aki így állt bosszút fia, Túrin elárulásáért. (Sz.; TB.) 

MIN-RIMMON (Min-Rimmon) S. Az ötödik, Gondor északi jelzőtor
nyai közül, Rimmon építette. (GyU L; GyU III.) 

MlNALCAR (Minalcar) Q. Jelentése: torony-dicsőséges. Lásd: II. Ró-
mendacil. (GyU III.) 

MlNARDIL (Minardil) Q. Jelentése: torony-szerető. Dúnadán, Gondor 
huszonötödik királya (Hk. 1621-34 között). Pelargirnél, a kalózok
kal vívott egyik csatában esett el. (GyU III.) 

MlNAS ANOR (Minas Anor) S. Jelentése: a nap tornya. Anárion erődvá
rosa Anórienben, a Mindolluin keleti lejtőin. Épült: Mk. 3320. Ami
kor a Hk. elején Osgiliath és Minas Ithil jelentősége lecsökkent, Minas 
Anor lett Gondor legfontosabb városa. 420-ban újjáépítették, 1640-
ben Osgiliathból ide költözött a király udvartartása. 1900-ban meg
épült a Fehér Torony. Minas Ithil 2002-ben bekövetkezett bukása után 
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nem sokkal az erődváros új nevet kapott: Minas Tirith lett. Ezt kö
vetően már csak így ismerték. Egy palantírt őriztek itt. Másik neve: 
a Felkelő Nap Tornya. (GyU I.; GyU III.) 

MlNAS ITHIL (Minas Ithil) S. Jelentése: a hold tornya. Isildur erődváro
sa, amely Mk. 3320-ban az Ephel Dúath nyugati részén épült. Mk. 
3429-ben Szauron elfoglalta, a Hk. elején újra benépesítették, de so
sem lett akkora, mint Minas Anor, mert Isildur örökösei nem itt éltek. 
Mk. 2000-ben a nazgülok megostromolták, két év küzdelem után el
esett. Ezt követően Gondorban Minas Morgulnak nevezték. A GyH 
után ismét Minas Ithil lett a neve, de nem népesült be újra. Egy pa
lantírt őriztek itt, amit a nazgülok megszereztek, és elvittek Barad-
dűrba. Másik neve: a Felkelő Hold Tornya, vagy a Hold Tornya. 
(GyU I; GyU III.) 

MlNAS MORGUL (Minas Morgul) S. Jelentése: a fekete mágia tornya. 
Minas Ithil neve Mk. 2002 után, amikor a nazgülok elfoglalták. In
nen irányították a Gondor elleni támadásokat. A GyH során az itt ál
lomásozó sereg megtámadta Osgiliathot. Minas Morgul látszólag 
sokban hasonlított Minas Ithilre, de a szépséget felváltotta benne az 
iszony. A torony legfelső része lassan forgott, falai sápadt, félelmetes 
fénnyel világítottak. Egyéb nevei: a Varázslat Tornya; a Halott Város. 
(GyU L; GyU III.) 

MlNAS TiRlTH (Minas Tirith) Minas Anor neve Minas Ithil, Hk. 2002-
ben bekövetkezett eleste után. Az Ördombon állt, hét szintjének 
kapui más-más irányba néztek. A keletre nyíló Nagy Kapu mögött 
hétszáz láb magas szikla állt, ennek csúcsa a legfelső szinten lévő 
Citadellához nyúlt. Bevehetetlen erődítménynek számított - egészen 
a GyH-ig. 
Mivel ez volt Gondor legnagyobb városa, Szauron a Hk.-ban min
dent megtett elfoglalása érdekében. Ahogy az évszázadok során Gondor 
fokozatosan hanyatlott, úgy néptelenedett el Minas Tirith. Hk. 3019-
ben Mordor serege - a nazgülok urának vezetésével - támadást in
dított ellene. A Lidérc bezúzta a Nagy Kaput, ám a rohírok érkezése 
miatt nem juthatott be rajta. A GyH után a Nagy Kaput Aglarond 
törpjei építették újjá. A Fehér Fát ismét elültették, és Minas Tirith 
Gondor fővárosa maradt. Egyéb nevei: Őrtorony, Őrzött Város 
(Nyűg.); Mundburg (Roh.); Anor Tornya, Királyok Városa, Kő-
város, Kőházak. (GyU I.; GyU III.) 
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MlNAS TiRlTH (Minas Tirith) S. Jelentése: őrtorony. Erőd a Tol Sirio-
non. Finrod építette nem sokkal azután, hogy visszatért Középföldére. 
Amikor Nargothrondba költözött, Orodrethnek, az öccsének adta 
Minas Tinthet. Ez az erőd volt a kulcs a Sinon-hágóra, így Nyugat-
Beleriand védelméhez. Dagor Bragollach után rövid időre a noldák 
kezére került, de 457-ben Szauron megtámadta, és védői - Orod-
rethhel együtt — megfutamodtak. Szauron lezárta a hágót az emberek 
és a tündék előtt. Őrzői még az orknak álcázott kisebb csoportokat 
sem eresztették át. Finrod és társai ezen a helyen, az erőd kazamatá
iban lelték halálukat. N e m sokkal később Lúthien és Huan legyőzte 
Szauront. Lúthien lerombolta az erődöt, megsemmisítette a pince
börtönöket. (Sz.) 

MlNAS T I R I T H NAGYKAPUJA (Great Gate of Minas Tirith) A Minas Tirith 
első szintjén lévő kapu, a város főbejárata, Gondor ostroma során a 
nazgűlok ura beszakította, de a G y H után Aglarond törpjei újjáépí
tették mithnlből és acélból. ( G y U III.) 

MlNASTAN (Minastan) Q. Jelentése: torony-adán. Gondori dúnadán, 
Minardil király második fia, Tarondor király apja. Fit: Hk. 1600 ikö-
rül. Valószínűleg 1636-ban, a járvány idején, esetleg korábban halt meg. 
(GyU III.) 

MlNDEB (Mindeb) S. Kelet-Beleriand folyója, a Sirion mellékfolyója. 
Crissaegrimtől délre tart, ez alkotja a Belenand és Dimbar, valamint 
a N a n Dungortheb és Neldoreth közötti határvonalat. (Sz.) 

MINDOIXUIN (Mindolluin) S. Jelentése: toronyló-fej-kék. Az Ered Nim-
rais legkeletibb hegye, Minas Tinthtől nyugatra. A Megszentelt Hely 
Mindolluin keleti oldalán volt. (GyU II.; G y U III.) 

MlNDON ELDALIÉVA (Mindon Eldaliéva) Q. Jelentése: Eldalié csúcsos 
tornya. Tirion legmagasabb tornya, a tetején jókora ezüstlámpást 
helyeztek el. Egyéb nevei: Mindon; Ingwe Tornya. Valószínű, hogy 
Ingwe itt élt, mielőtt Taniquetilre költözött. (Sz.) 

MlNHIRIATH (Minhiriath) S. Jelentése: folyó között. Arnor (később 
Cardolan) egyik része, a Gwathlo és a Barandmn közötti terület. H k . 
1636-ban itt tombolt a legádázabbul a járvány, ezt követően szinte la
katlanná vált. 2912-ben hatalmas áradások végeztek a még mindig itt 
élőkkel. (GyU L; G y U III.) 

MlNUIAL (Minuial) S. Lásd: Tindómé. 
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MÍRIEL (Míriel) Q. Jelentése: ékszer-hölgy. Elda, talán nolda, Finwé el
ső felesége. Szerelmük nagy volt, de egyetlen gyermekük - Feanor -
megszülése annyira kimerítette Mírielt, hogy Lórienbe ment, ahol a 
lelke elhagyta testét. Másik neve: Míriel Serinde, ezt kézimunkái mi
att kapta. (Sz.) 

MlRUVOR (Miruvor) Völgyzugoly itala. Elrond adott egy flaskával Gan-
dalfnak, még a Végzet-hegyi küldetés előtt. Caradhras hóviharában ez 
mentette meg a hobbitok életét. A szó valószínűleg a miruvóréból 
származik, de a két ital nem azonos. ( G y U I.) 

MlRUVÓRE (Miruvóre) Vala-nektár. Yavanna kertjének virágaiból ké
szül, a fesztiválokon ezt szokták felszolgálni. A szó eredeti formája 
(miruvór) valószínűleg quenya szó, az eldák szerint ez a szó a valák 
nyelvéből származik. (Sz.) 

MITHEITHEL (Mitheithel) S. Szó szerinti jelentése: szürke forrás. Folyó, 
az Etten-sziktől délnyugati irányba tart, átszeli a Nagy Keleti O r 
szágutat. Tharbadnál összefolyik a Glanduinnal; az új folyót sokan 
Gwathlónak nevezik. Legfontosabb mellékfolyója a Bruinen. Nyu-
goriul Szürke-Ombolynak nevezik. ( G y U I.) 

MITHEITHEL HÍDJA (Bridge of Mitheithel) Háromlyukú híd a Mitheithel 
fölött, a Nagy Keleti Országúton. Utolsó Hídnak is nevezték, mert 
az Ú t o n ez volt a legkeletibb átjáró. ( G y U I.) 

MlTHLOND (Mithlond) S. Jelentése: szürke kikötő. Lásd: Szürkerév. 
MlTHLOND KIKÖTŐJE (Havens of Mithlond) Lásd: Szürkerév. 
MlTHRANDlR (Mithrandir) Lásd: Gandalf. 
MlTHRlL (Mithril) S. Jelentése: szürke ragyogás. Fém, amelyet csak 

Khazad-dűmban lehet találni. A törpök mindennél jobban szerették, 
a tündék és a dúnadánok is sokra tartották, de még Szauronnak is 
fontos volt. Megmunkálása során nem gyengül. Kemény és könnyű, 
nem rozsdásodik. Eregion noldái ithildint készítettek belőle. Bilbó pán
célinge, a Nenya, és a Citadella őrzőinek sisakja is ebből az anyagból 
készült. Khazad-düm mithrilbányája tette gazdaggá D u n n népét, és 
éppen emiatt került veszélybe a törpök otthona. A noldák a bánya kö
zelsége miatt telepedtek le Eregionban, a Mk.-ban. A mithril-ér észak 
felé nyúlt, Barazinbar alá. H k . 1980-ban a törpök olyan mélyre ástak, 
hogy kiszabadították földmélyi börtönéből a balrogot. Ezt követően 
nem voltak hajlandóak a környéken dolgozni, így H k . 1980 után nem 
termeltek mithrilt. A Hk. végére az anyag felbecsülhetetlen értékű lett. 
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Ezüstacélnak, Mória-ezüstnek és igaz ezüstnek is nevezték. (GyU I.; 
GyU II.; GyU III.) 

MITHRIL-PÁNCÉL Lásd: Csodálatos páncéling. 
MITHRIM (Mithrim) Hithlum délkeleti része, a Mithrim-tó körüli terü

let a Mithrim-hegy és Ered Wethrin között. Feanor és kísérete itt tá
borozott le a Középföldére való visszatéréskor, itt vívták meg a Dagor-
nuin-Giliathot. Később Fingolfin noldái telepedtek meg a vidéken, 
Mithrim ekkor Eldarin Hithlum központja lett. (Sz.) 

MITHRIM (Mithrim) S. Jelentése: szürke nép. Azok a sindák, akik a nol-
dák visszatérte előtt a Mithrim-tó környékén éltek. (Sz.) 

MlTHRlM-HEGYEK (Mountains of Mithrim) Hegyek Hithlumban, Ered 
Engrintől északnyugati irányba húzódnak. Ez képezte a Mithrim és 
Dor-lómin közötti határt. Androth barlangjai vélhetőleg ezek keleti 
oldalán találhatók. (Sz.) 

MlTHRlM-TÓ (Laké Mithrim) A Mithrimben lévő nagy, hosszú tó. Feanor 
ennek az északi partján táborozott le Középföldére való visszatérte
kor, itt vívták meg a Dagor-nuin-Giliathot. Később Fingolfin és kí
sérete állt meg itt, míg Feanor fiai a déli partra vonultak, majd Kelet-
Beleriandba, ahol elfoglalták állandó lakhelyüket. (Sz.) 

MOCSOEYASZEG (Marish) Lápos terület a Keleti Fertályban, Tönkös és 
Szittyósd között. Itt éltek az Aggbakok, mielőtt megalapították Bak
földét. A mocsolyaszegiek főként sztúrok voltak. (GyU I.) 

MOCSOLYASZEGI BUKKA (Bucca of the Marish) Hobbit, a Megye első 
thánja Hk. 1979-től. Valószínűleg ő alapította az Aggbak családot. 
(GyU III.) 

MONDAY (Monday) Lásd: Monendei. 
MONENDEI (Monendei) A hobbitok hete harmadik napjának korai for

mája, a quenya isilya fordításából. A GyH idején monday lett belő
le. A GyU angol szövegében Monday, a magyarban hétfő szerepel a 
helyén. (GyU III.) 

MORANNON (Morannon) S. Jelentése: fekete kapu. Átjáró Cirith Gor-
goron, Mordornak az a kijárata, amelyik a legjobban megfelel nagyobb 
seregek számára. Vaskapuja volt, amin három vasajtót helyeztek el. 
A GyH során, az Egy Gyűrű megsemmisülésekor rombolódott le. 
Nyugoriul Fekete Kapu a neve. (GyU II.) 

MORANNONI PUSZTASÁG (Desolation of the Morannon) A Morannon 
és Dagorlad közötti bűzlő, mocsaras terület, amelyet Szauron szol-
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gái szennyeztek be. Számtalan gödör, árok és salakdomb csúfította. 
(GyU II.; GyU III.) 

MoRDOR (Mordor) S. Jelentése: fekete föld. Ország az Anduin alsó 
szakaszától keletre. Északon az Ered Lithui, délen és nyugaton az 
Ephel Dúath védi. Szauron először Mk. 1000-ben telepedett meg itt, 
Mordor ezt követően a gonosz erők központja lett. Szauron innen 
irányította a tündék elleni háborúkat, egészen 3262-ig itt maradt. 
Númenor bukását követően visszatért, és 3429-ben megtámadta Gön
dört. Az Utolsó Szövetség 3434-ben tört be a területre. 3441-ben, 
Szauron veresége után, a vidéket megtisztították a gonosz lényektől. 
A Hk.-ban Gondor erődöket épített (Durthang, Agyartorony, Cirith 
Ungol Tornya), hogy meggátolja a gonosz visszatértét. Az 1636-os 
járvány után ezek az erődök elnéptelenedtek. A nazgűlok visszatér
tek Mordorba, és nekiláttak előkészíteni a terepet Szauron számára, 
aki akkor titokban Dol Guldurban élt. 2942-ben Szauron hazatért. 
2951-ben nyíltan színrelépett, és nekilátott Barad-dűr újjáépítésének. 
A GyH során a Mordorban összegyűjtött sereget, Gondor ellen küld
te. Az Egy Gyűrű megsemmisítésével minden elpusztult, amit te
remtett, Mordon heves földrengések rázták meg. Mordor fontosabb 
részei: Gorgoroth, Lithlad és Nurn (a három legnagyobb síkság), 
Nurnen-tenger, Udűn, Orodruin, Cirith Gorgor, Vasgádoros, Cirith 
Ungol, Morgul-hágó, Morgai. Nyugori neve: Fekete Föld vagy az 
Árnyék Földje, vagy Homályföld. Névtelen Földnek is nevezték. 
(GyU I.; GyU III.) 

MORDOR AGYARAI (Teeth of Mordor) Lásd: Agyartornyok 
MORDOR VIHARA (Storm of Mordor) A Sötétség, amely megelőzte Gon

dor ostromát. (GyU III.) 
MORGAI (Morgai) S. Jelentése: fekete. Hegygerinc az Ephel Dúathtól 

keletre, Nyugat-Mordor belső kerítése. Kietlen hely, jóformán csak a 
tövisbokrok maradnak meg benne. (GyU III.) 

MORGOTH (Morgoth) S. Jelentése: sötét ellenség. Feanor nevezte így 
Melkort, amikor rájött a szilmanlok ellopására és Finwé meggyilko
lására. Az eldák ezt követően csak így emlegették Melkort. A név tel
jesebb jelentése: „a világ sötét ellensége"; „a világ fekete ellensége". 
(GyU II.) 

MORGOTH KAPITÁNYA (Captain of Morgoth) Morgoth seregeinek egyik 
vezére, az a harcos, aki a nyugati csapatokat irányította a Nirnaeth 
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Arnoediad során. Gelmir meggyilkolásával, a pozíciója feladására kény
szerítette Finrodot. (Sz.) 

MORGOTH TRÓNJA (Throne of Morgoth) Morgoth trónusa Angband 
legmélyebben lévő, iszonyatos csarnokában. (Sz.) 

MORGUL-HÁGÓ (Morgul Pass) Hágó, amely Minas Morgulból az Ephel 
Dúath fölött Mordorba vezet. Másik elnevezése: Névtelen-hágó. 
(GyU II.) 

MORGUL PATKÁNYOK (Morgul-rats) Minas Morgul orkjait nevezte így 
Cirith Ungol Tornyának egyik orkja. (GyU III.) 

MORGUL TŐR (Morgul-knife) Elvarázsolt kés, amivel a Sötét Úr Szél
tetőn megszúrta Frodót. A penge egy szilánkja a sebben maradt, és 
lassan elindult Frodó szíve felé, de Elrond kivette. A késpenge a nap
sugarak hatására párává vált. (GyU I.) 

MORGUL-ÚR (Lord of Morgul) A nazgülok ura. (Sz.) 
MORGUL-VÖLGY (Morgul Vale) Lásd: Imlad Morgul. 
MORGULDUIN (Morgulduin) S. Jelentése: fekete mágia folyó. Patak, Im

lad Morgulban ered, az Anduinba ömlik. Sápadt, gonosz fényt ad ki 
magából, és meglehetősen büdös. (GyU II.) 

MÓRIA (Moria) S. Szó szerinti jelentése: fekete verem. Lásd: Khazad-
düm. (GyU I.; H.; Sz.) 

MORIA A Sz. magyar nyelvű kiadásában ua., mint a GyU-ban Mória. 
MÓRIA BÁNYÁI vagy: Mória Tárnái (Mines of Moria) Lásd: Khazad-dűm. 
MÓRIA-EZÜST (Moria-silver) Lásd: Mithril. 
MÓRIA FALAI (Walls of Moria) A Mória Nyugati Kapuja fölé emelkedő 

hatalmas sziklák. (GyU I.) 
MÓRIA HEGYEI (Mountains of Moria) Bundushathűr, Zirak-zigil és Ba-

ranzibar, vagyis a három hegy, amely alatt Khazad-dűmot kivájták. 
(GyUI.) 

MÓRIA NYUGATI KAPUJA (West-Gate of Moria) Kapu Khazad-dűmban. 
Narvi építette a Mk.-ban, hogy megkönnyítse a törpök és az eregioni 
tündék közötti kereskedelmet. Celebnmor varázslata védte. Amikor 
Szauron lerohanta Eregiont, a Kaput lezárták. Hk. 1981 után, a Tó 
Öre miatt nem lehetett átjutni rajta. Ez a lény 2994-ben megakadá
lyozta, hogy Bahn és társai kimeneküljenek a kapun. Amikor a Gyű
rű-társaság 3019-ben kinyitotta, az Or leszakította a járat mennyeze
tét - a kapu eltorlaszolódott. A Nyugati Kapu ithildinből készült, és 
csak akkor vált láthatóvá, amikor a belépni kívánó személy kiejtette 
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a „mellon" szót. (A filmben Gandalf könnyen láthatóvá tette, de ki
nyitni csak Frodó segítségével tudta. Érdekes, hogy a kis hobbit lo
gikusabban gondolkozott, mint a varázsló.) Egyéb nevei: Tünde-kapu; 
Durin Kapuja; Kapu. (GyU I.) 

MORIQUENDEK (Moriquendi) S. Jelentése: sötét tündék. Eldamar eldái 
- akik calaquendeknek nevezték magukat - adták ezt a nevet azok
nak a tündéknek, akik sosem látták a Két Fa fényét. (Sz.) 

MORMEGIL (Mormegil) S. Jelentése: fekete kard. Túrint nevezték így Nar-
gothrond tündéi, amíg köztük élt, valójában fekete kardja (Anglachel 
vagy Gurthang) miatt. (Sz.) 

MOROTVA (Bywater) Falu a Nyugati Fertályon, a Nagy Keleti Ország
út mentén, a Háromfityinges-kőtől három mérföldre nyugatra. Hk. 
3019-ben itt vívták a morotvai csatát. Legfontosabb fogadója a Zöld 
sárkány. (GyU I.) 

MOROTVAI CSATA (Battle of Bywater) A GyH legutolsó háborúja, Hk. 
3019 november 3-án vívták. A csatában a Főnök emberei közül kö
rülbelül száz csapott össze a Trufa és Pippin által vezetett hobbit
csapattal. A betolakodók közül hetvenen, a hobbitok közül tizenki
lencen haltak meg. (GyU III.) 

MOROTVAI CSŰRÖS PÓCSIK (Holman Cotton) Hobbit, Megye-lakó. 
Született: Hk. 2902. Csűrös fia. Morotván élt. Hosszú Pócsik néven 
is ismerték. (GyU III.) 

MOROTVAI TÓ (Bywater Pool) Nagyobb tó Morotván, a Víz része. Egy 
északról érkező patak itt ömlik a Vízbe. (GyU I.) 

MOROTVAI ÚT (Bywater Road) Az út, amely a Nagy Keleti Országút
tól Morotván keresztül északnyugatra vezet, a Víz mellett, úgy har
minc mérföld hosszan. (GyU I.; GyU III.) 

MORTHOND (Morthond) S. Jelentése: fekete gyökér. Folyó Gondorban, 
a Holtak Ösvényén halad Erech mellett, déli irányba; Dol Amroth-
nál ömlik a tengerbe. Nyugoriul Feketegyökér a neve. (GyU III.; TB.) 

MORTHOND-VÖLGY (Morthond Vale) Lásd: Feketegyökér-völgy. 
MORWEN (Morwen) Gondori dúnadán, született Hk. 2922-ben, Lossar-

nachban. 2934-ben feleségül ment Rohan királyához, Thengelhez. 
Öt gyermeket szült, köztük Théodent és Théodwynt. A rohírok Acél-
villogásnak nevezték. (GyU III.) 

MORWEN (Morwen) S. Jelentése: sötét hölgy. Meghalt: Ek. 502. Adán 
az Első Házból, Baragund leánya. A Dagor Bragollach után Dortho-
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nionba menekült Emeldirrel, majd Dor-lóminba ment, ahol 465 előtt 
Húrin felesége lett. Három gyermekük született: Túrin, Lalaith és 
Nienor. A Nirnaeth Arnoediad után Dor-lóminban maradt, de Túrint 
Doriathba küldte. Húsz évvel később Nienorral együtt utánament, 
de Túrin akkor már nem tartózkodott ott. Nargothrond bukása után 
ostoba módon elment oda, hogy megtudjon valamit a fiáról. Glaurung 
szétszórta a kíséretét. Hat éven át kóborolt, végül találkozott Húrin
nal. Még azon a napon meghalt. Húrin a fiaival együtt temette el. 
Szépsége miatt Eledhwennek is nevezték, férjének köszönhetően so
kan Dorlómin úrnőjeként emlegették. (Sz.) 

MUKI (Tim) A magyar szövegekben két fordítása is létezik. A TB-ben 
„Tim" maradt, és Bombadil Tom (Torna) a nagybácsijaként utal rá 
(A kő-troll); ő volt az, akinek a sípcsontját a troli rágcsálta. A GyU I.-
ben szereplő „Tim"-ből „Muki" lett. (GyU I.; TB.) 

MÜMAKIL (Műmakil) Lásd: Olifántok. ( 

MUZGASH (Muzgash) Ork. Cirith Ungol egyik orkja, Hk. 3019-ben halt 
meg abban a csatában, amit hordája vívott egy Minas Morgulból szár
mazó ork bandával, Frodó páncélinge miatt. (GyU III.) 

MÜGE (Mugwort) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család neve. 
(GyUI.) 



NAGY CSARNOK (Great Hall) Gondor első királyainak csarnoka (helyiség 
vagy épület) Osgiliathban. Itt állt Isildur és Anárion trónja. Itt ítél
keztek Gondor királyai - egészen addig, míg a járvány során elnép
telenedett a város. (GyU III.) 

NAGY CSATA (Great Battle) Lásd: Végső Csata. 
NAGY DRÁGAKŐ (Great Jewel) A szilmarii, amit Béren szerzett vissza 

Morgothtól. (GyU I.; GyU III.) 
NAGY ELLENSÉG (Great Enemy) Lásd: Morgoth 
NAGY ERDŐ (Great Wood) Lásd: Bakacsin-erdő. 
NAGY FÉLELEM ERDEJE Lásd: Bakacsin-erdő. 
NAGY FÉREG (Great Worm) Lásd: Glaurung. 
NAGY FLOTTA (Great Armament) Az Ar-Pharazőn által megszervezett 

nagy flotta. Mk. 3310-3319 között alakult ki, amikor a númenoriak 
meg akarták támadni Valinort. Zászlóshajója az Alcarondas volt. 
(GyU III.; Sz.) 

NAGY FOLYÓ (Great River) Lásd: Anduin. 
NAGY FOLYÓ VÖLGYE (Vale of the Great River) Az Anduin völgye. (Sz.) 
NAGY FÖLDEK (Great Lands) Lásd: Középfölde. 
NAGY-GELION (Greater Gelion) A Gelion folyó két ága közül a nagyob

bik, a Rerir-hegytől délnyugatra tart, a Helevorn-tó felé. (Sz.) 
NAGY GYŰRŰ (Great Ring) Az Egy Gyűrű. (GyU I.) 
NAGY GYŰRŰK (Great Rings) A Hatalom Gyűrűi. (GyU I.) 
NAGY HÁBORÚK (Great Wars) Az emberek és a tündék küzdelmei Mor

goth és Szauron ellen. Fangorn használta ezt a kifejezést. (GyU II.) 
NAGY HAJÓK (Great Ships) A númenoriak bárkái. (GyU II.) 
NAGY HÁZ (Great House) Esgaroth urának lakhelye. (H.) 
NAGY HÍD (Great Bridge) Lásd: Parittyás híd. 
NAGY JEL (Great Signal) A GyH során Barad-dűrból vagy Orodruinból 

érkező jelzés, aminek hatására Minas Morgul serege Hk. 3019. már-
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cius 10-én Gondor ellen vonult. Valószínűleg ez a jelzés eresztette 
szabadjára Szauron más csapatait is. (GyU II.) 

NAGY KAPU (Great Gates) Khazad-dűm keleti kapuja, a Fekete-patak
völgye felé nézett. Akkor semmisült meg, amikor Bálin törpjeit Hk. 
2994-ben támadás érte. A GyH idejére nem építették újjá. Másik neve: 
Fekete-pataki Kapu. (GyU I.; GyU III.) 

NAGY KELETI ORSZÁGÚT (Great East Road) A Szürkerévtől Völgyzu
golyba vezető út. Áthalad a Megyén és Bríföldén. (GyU I.) 

NAGY KINCS HÁBORÚJA (War of the Great Jewels) Beleriand háborúinak 
egyik fontos szakasza, amelynek során a noldák (a sindák, az edánok, 
a keletlakók és a törpök segítségével) összecsaptak Morgoth sere
geivel. A noldák célja a szilmarilok megszerzése volt, Morgoth pedig 
Beleriand meghódítására és a tündék elpusztítására törekedett. A há
ború a Dagor-nuin-Giliathtal kezdődött, és a valák beavatkozásával 
ért véget. Morgothot a Nagy Csata után elűzték. Másik neve: Ekszet 
rek Háborúja. (GyU III.) 

NAGY KINCSEK (Great Jewels) A szilmarilok. 
NAGY KÜRT (Great Horn) A gondori helytartók házának öröksége, Vo-

rondil idejéből maradt rájuk. A kürtöt Araw egyik tehenének szarvá
ból készítették, mindig a helytartó utóda hordozta. Úgy tartották, ha 
Gondor ősi határain belül belefújnak, segítség érkezik. Hk. 3019-ben 
Boromir akkor szólaltatta meg, amikor Rauros közelében megtá
madták az orkok. Bár Denethor és Faramir több száz mérföld távol
ságból is meghallotta a hangot, Boromir nem kapott segítséget. Meg
halt, a kürtöt pedig széthasították. Darabjait Boromir mellé helyezték 
a halottas tutajra. Denethor később megtalálta a maradványait. (GyU L; 
GyU II.; GyU III.) 

NAGY LOVAS (Great Rider) Oromé, ahogy először megjelent a tündék
nek Cuiviénenben. (Sz.) 

NAGY MANÓ (Great Góbiin) Ork, valószínűleg a Köd-hegység orkjai-
nak vezére. Gandalf ölte meg, miután elfogta Thorint és társait. (H.) 

NAGY MUZSIKA (Great Music) Lásd: Ainulindalé. 
NAGY ORKOK (Great Orcs) Lásd: Uruk-hai. 
NAGY ORSZÁGÚT (Great Road) A Nagy Keleti Országút. (GyU III.) 
NAGY ÖBÖL (Great Gulf) A Belegaer-öböl az Ek.-ban. Ardától délre 

található. (Sz.) 
NAGY SASOK (Great Eagles) Lásd: Sasok. 
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NAGY SÍROK (Great Barrows) A Sírbuckák azon sírja, amelyekbe az edá-
nok vezéreit temették el. A sírokat a Hk. közepén elfoglalták a buc
kamanók. (GyU I.) 

NAGY SÖTÉTSÉG (Great Darkness) Az az időszak, amikor Morgoth ural
kodott Középföldén. Fangorn használta ezt a kifejezést. (GyU II.) 

NAGY TAR-ATANAMÍR (Atanamir, Tar-) Q. Jelentése: ékköves férfi. Dú-
nadán, Númenor tizenharmadik királya (Mk. 2251-től). Nem vette fi
gyelembe Manwe hírnökeinek tanácsait, nyíltan felszólalt a Valák Tilalma 
ellen; ő volt az első király, aki nem akart meghalni. Mivel Númenor az ő 
uralkodása alatt élte aranykorát, kiérdemelte a „Nagy" jelzőt. (GyU III.) 

NAGY TENGER (Great Sea, Great Sea of the West, Great Seas) Lásd: Be-
legaer. 

NAGY-TÓ (Great Laké) Tó Arda közepén, Arda Tavaszának idején. Va
lószínűleg eltűnt, amikor Morgoth megsemmisítette a Két Lámpást. 
Ebben helyezkedett el a valák lakhelye, AUnaren szigete. (Sz.) 

NAGY TORONY (Great Tower) A Barad-dűr egyik neve. Lásd: Barad-dűr. 
NAGY ÚT Lásd: Nagy Utazás. 
NAGY UTAZÁS (Great Journey) Az eldák migrációja Cuiviénenből El-

damarba, az Ek. elején. Több éven át tartott, mert az eldák - Oromé 
és a vezérek sürgetése ellenére - ráérősen haladtak Középfölde gyö
nyörű tájain. A vanyák mentek elöl, őket a noldák követték, a hátvé
det a telerek alkották. Miután megkerülték Helcar tengerének északi 
szélét, nyugatra fordultak. Voltak, akik megálltak, de a legtöbbjük el
jutott az Anduin völgyébe. Oromé ekkor keresztülvezette a vanyá-
kat és a noldákat a Köd-hegységen. A telerek bizonytalankodtak, 
sokan közülük (a későbbi nandák) déli irányba indultak az Anduin 
mentén. Az együtt maradt eldák Beleriandban gyűltek össze. A tele
rek a legkeletibb részen álltak meg. A vanyák és a noldák Ulmo segít
ségével eljutottak arra a szigetre, amely később Tol Eresséa lett. Ké
sőbb a telerek közül néhányan Olwé vezetésével szintén átkeltek a 
szigetre. Beleriandban sok teler maradt, itt később „sinda" néven vál
tak ismertté. (GyU III.; Sz.) 

NAGY UTAZÁS NÉPE (People of the Great Journey) Az eldák. (GyU III.) 

NAGY VÉSZ; NAGY VESZEDELEM (Great Danger) Frodó és társai nevez
ték így a GyH időszakát, amikor a Megye - és Középfölde többi ré
sze - kis híján Szauron uralma alá került. (GyU III.) 

NAGY VISSZHANG PUSZTÁJA Lásd: Lammoth. 
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NAGY VÍZ (Great Water) Lásd: Belegaer. 
NAGY ZÖLD-ERDŐ; ZÖLDERDŐ (Greenwood the Great) Hatalmas erdő 

Anduintól keletre. Hk. 1050 körül rávetődött Dol Guldur árnya, ezt 
követően Bakacsin-erdőnek nevezték. Miután a Hk. végén megtisz
tították, Eryn Lasgalen lett a neve. (GyU III.) 

NAGYLITE (Overlithe) Szökőnap a Megye időszámítása szerint. Minden 
negyedik évben - kivéve a századok utolsó esztendőit - Szent Iván 
napját követi. Ünnepnap. (GyU III.) 

NAGYOK (Big Folk, Big People) Az emberek, ahogy a hobbitok nevezik 
őket. (GyU L; H.) 

NAGYOK (Great Ones) Lásd: Ainur. 
NAGYSZIKLÁD (Long Cleeve) Falu a Megyében, az északi Tukok otthona. 

Minden bizonnyal az Északi Fertályban helyezkedett el. (GyU III.) 
NAGYSZIKLÁDI GYÉMÁNTRA Lásd: Tuk Gyémántka 
NAGYSZIMAT (Wise-Nose) Az egyik póni, amit Trufa adott Frodónák. 

Bríben elveszett, később Papsajt Ászok találta meg. Bombadil Torna 
nevezte el így. (GyU I.) 

NAGYSZMIÁL (Great Smiais) A Tuk család legfontosabb rezidenciája 
Tukföldén. A föld alatti járatok kiépítését II. Isengrim kezdte meg 
Hk. 2683-ban. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

NAGYTÜSZŐFI HILDA (Hilda Bracegirdle) Lásd: Borbak Hilda. 
NAGYÜREG (Michel Delving) Város a Nyugati Fertályon, a Fehérdom

bon. A Megye legnagyobb települése és fővárosa. Itt élt az ispán, itt 
volt a zártlik és a Mathom-ház. Üregnek is nevezték. (GyU I.; GyU III.) 

NAGYÜREGI ISPÁN (Mayor of Michel Delving) A GyH idején az egyet
len valódi hatalommal bíró tisztségviselő. Hétévente választottak újat, 
a szabadvásár idején, általában a közösség legnépszerűbb, legmegbíz
hatóbb tagjai közül került ki. Ö irányította a Megye postaszolgálatát 
és védelmi rendszerét, ő elnökölt az ünnepségeken. Nk. 14-ben az 
akkori ispán - Csavardi Samu - az Északi Királyság tanácsnoka lett. 
A GyU-ban megemlített ispánok: Kacska Vili és Csavardi Samu. Zsá
kos Frodó ispánhelyettes volt. (GyU I.; GyU III.) 

NAGYVÁR Lásd: Belegost. 

NAHALD (Nahald) Q. Jelentése: titok. Lásd: Déagol. (GyU III.) 
NAHAR (Nahar) Q. Oromé fehér lova, vélhetőleg a noldák lovainak őse. 

A hangja miatt nevezték így. (Sz.) 
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NÁIN (Náin) T ö r p Durin házából. G r ó r fia, Vaslábú Dáin apja. Élt: 
Hk. 2665-2799. Az azanulbizari csatában Azog ölte meg. (GyU III.) 

NÁIN, I. (Náin I) Törp, Durin népének királya, Khazad-düm ura 
(Hk. 1980-81 között). Élt: Hk. 1832-1981. Balrog ölte meg. (GyU III.) 

NÁIN, II . (Náin II) Törp, Durin népének királya az Ered Mithrinben 
(Hk. 2488-2585 között) . Élt: H k . 2338-2585. (GyU III.) 

NAITH (Naith) S. Lórién része Celebrant és Anduin között. Magában 
foglalja Egladilt. ( G y U I.) 

NÁLI (Náli) T ö r p Ereborból. Meghalt: H k . 2994. 2989-ben. Balinnal 
Khazad-dümba ment. Az orkok akkor ölték meg, amikor Durin Híd
ját és a Második Csarnokot védte. ( G y U I.) 

N A M Á R I E (Namárié) Q. Jelentése: búcsú. Quenya dal, amit Galadriel 
szerzett, és akkor énekelt, amikor a Gyűrű-szövetség elhagyta Lórient. 
Kifejezi Valinor utáni vágyát és azt a reményét, hogy Frodónak talán 
része lesz ebben az áldásban. (GyU I.) 

NÁMO (Námo) Q. Jelentése: bíró, ítélkező. Mandos személyneve. (Sz.) 
N A N CURUNÍR (Nan Curunír) S. Jelentése: Szarumán völgye. Széles 

völgy a Köd-hegységben, itt található Vasudvard. N a n Curunír egy
kor termékeny terület volt, a Vas-folyó öntözte földjét, ám a G y H 
idején csupán a Vasudvard közelében lévő néhány hektárt művelték 
Szarumán rabszolgái. (GyU II.) 

N A N DUNGORTHEB (Nan Dungortheb) S. Jelentése: szörnyű halál völ
gye. Az Ered Gorgoroth lábánál lévő völgy. Délen Doriath, keleten 
és nyugaton az Esgalduin és a Mindeb határolja. Gonosz, pókszerű 
lények otthona volt; ezek a förmedvények már Melkor leláncolása 
előtt is itt éltek, de erejük megnőtt, miután Ungoliant - a Két Fa el
pusztítását követően - ide menekült. A völgy tele volt hálókkal, csap
dákkal, árnyékokkal, a vizeket megmérgezték. Az Ek.-ban Melkor 
tovább fokozta a hely borzalmait. Az Ek. 4. századában egy megle
hetősen gyakran használt út vezetett végig Doriath határa mellett. 
Emberek is jártak rajta, de a legtöbbször ez volt az utolsó útjuk. Ami
kor Szauron kiterjesztette hatalmát Dorthonionra, minden korábbi
nál rettenetesebb lett a völgy - olyannyira, hogy Béren hőstettei közé 
sorolják a rajta való átkelést. (Sz.) 

NAN-ELMOTH (Nan Elmoth) S. Jelentése: csillaghomály völgye. Erdő 
Kelet-Beleriandban, a Célon keleti partján, Estolad felett. Elwe először 
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itt látta meg Meliant. Kívül esett Melian Övén. Ez lett Eöl otthona, 
itt álltak Beleriand legmagasabb, legvénebb fái. (Sz.) 

NAN-TASARION (Nan-Tasarion) Q. Jelentése: fűzek völgye. Lásd: Nan-
Tathren. (GyU II.) 

NAN-TATHREN (Nan-Tathren) S. Jelentése: fűzes völgy. Beleriand egyik 
vidéke, a Narog és a Sirion találkozásánál. Rengeteg fűzfa él itt. A te
rület lakossága gyér. Ek. 51 l-ben Gondolin menekültjei - Tuor és Idril 
vezetésével - megpihentek ezen a helyen, és tort ültek halottjaik em
lékére. A Nan-Tathren egyéb nevei: Tasarian; Nan-Tasarion; Füzek 
Földje; Fűzföld; Nantathren. (GyU II.) 

NANDA, NANDÁK (Nándor) Q. Jelentése: azok, akik visszafordultak. 
A telerek egy csoportja, vezetőjük Lenwé volt. Megrettentek a Köd
hegységtől, és visszafordultak a Nagy Utazás során. Először az An-
duin mentén vándoroltak, később a folyó völgyének távolabbi részei
re, és az Ethir Anduintól nyugatra eső partokra is eljutottak. Erdei 
nép volt, szerették a folyókat, jobban ismerték az élőlényeket, mint 
a többi tünde. Eriador vadonjában azonban rengeteget szenvedtek 
Morgoth szolgáitól. Néhányuk Denethor vezetésével átvonult Beleri-
andba. Ossiriandban telepedtek le, és harcoltak Beleriand háborúinak 
első csatájában. Könnyű fegyverzettel rendelkeztek, komoly veszte
ségeket szenvedtek. (Sz.) 

NANDUHIRION (Nanduhirion) S. Nan + dur + sirion = völgy + sötét 
+ patakok. A sötét patakok völgye, vagyis Azanulbizar. Másik írás
módja: Nan Duhirion. (GyU I.) 

NANDUHIRIONI CSATA (Battle of Nanduhirion) Lásd: Azanulbizari 
csata. A tündék nevezték így az ütközetet. (GyU III.) 

NAP (Sun) A Két Fa megmérgezése után a valák két lámpást teremtet
tek, amelyeket az égbolton helyeztek el. Ezek közül a fiatalabb, fé
nyesebb és forróbb a Nap volt. Fénye Laurelin utolsó gyümölcse, 
melyet az Aule által készített hajóba helyeztek; ezt a bárkát Arién 
irányítja az égen. A Nap először nyugaton kelt fel, miután a Hold hét 
teljes kört megtett. Akkor jelent meg, amikor Fingolfin bevonult 
Mithrimbe. Morgoth és szolgái megrémültek, amikor megpillantot
ták. Később megváltoztatta pályáját. Egyéb elnevezései: Anar (Q.); 
Anor (S.); Nappali Csillag; Sárga Arc (Gollum nevezte így). (Sz.) 

N A P GYERMEKEI (Children of the Sun) Az emberek. (Sz.) 
NAP-KÖR Lásd: Coranar. 
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NAPÉV (Years of the Sun) Lásd: Coranar. 
NAPFÖLDE (Sunlands) Lásd: Harad. 
NAPNÉLKÜLI ÉV (Sunless Year) Valószínűleg a Hosszú Éjszaka - az az 

időszak, amikor Halhatatlanföldre rávetődtek az Árnyékok. ( G y U I.) 
NAPPALI CSILLAG (Daystar) A Nap. (Sz.) 
NÁR (Nár) Törp, Thrór társa vándorlásai során. Élt: H k . 28. sz. Khazad-

düm orkjai vele üzenték meg a törpöknek Thrór meggyilkolásának 
hírét. ( G y U III.) 

NARBELETH (Narbeleth) A firith egyik neve. ( G y U III.) 
NARBELETH (Narbeleth) A narquelié sinda alakja, csak a dúnadánok 

használták. ( G y U III.) 
NARCHOST (Narchost) S. Jelentése: tűz-fogak. Az Agyartornyok egyike. 

( G y U III.) 
NARDOL (Nardol) S. Jelentése: tűzdomb. Gondor északi jelződombjai 

közül a harmadik, amely a Drúadán-erdőség nyugati részében állt. 
( G y U III.) 

NARGOTHROND (Nargothrond) S. Jelentése: Narog-erőd-csarnok. Fin-
rod nolda királysága Nyugat-Beleriandban, valamint a hozzá tartozó 
föld alatti erődpalota. A Narog nyugati partján lévő barlangokban 
először a Noegyth Nibin laktak, akik Nulukkizdínnek nevezték a helyet. 
A noldák visszatérte utáni első században Finrod - Ulmo tanácsára -
menedéket épített ezen a helyen. Nargothrond szép és bevehetetlen 
volt, Finrod innen kormányozta a noldák legnagyobb királyságát. 
Hosszú ideig biztonságos helynek számított. A Dagor Bragollach és 
a Nirnaeth Arnoediad után az országot megerősítették az északról 
menekülő tündék, bár Tol Sirion eleste után, Talath Dirnen megnyílt 
az orkok előtt. 466-67-ben Curufin és Celegorn megpróbálta meg
szerezni Nargothrond koronáját, de végül kudarcot vallottak. 
Nargothrond védekező politikát folytatott - egészen az Ek. 5. száza
dának végéig, amikor Túrin rávette lakóit, hogy nyíltabban és aktí
vabban lépjenek fel Morgoth ellen. A csapatoknak néhány éven ke
resztül sikerült megvédeniük az országot Angband seregeitől. 496-ban 
Morgoth nagyobb erőt küldött ellene, a csapatot Glaurung vezette. 
Orodreth és Túrin - nem túl bölcs módon — nyílt küzdelembe bo
csátkozott. Seregüket Tumhaladnál verték szét. Glaurung ezután Nar
gothrond ellen vonult, és be is jutott a városba, melynek lakóit meg
ölték vagy rabszolgaságba kényszerítették. Glaurung és hordája öt évig 
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maradt. Ezt követően Mim visszatért népe ősi lakhelyére, és egészen 
addig ott élt, amíg Húrin megölte. Mim halála után Nargothrond el
néptelenedett. (GyU I.; GyU III.) 

NARGOTHROND FEKETE KARDJA (Black Sword of Nargothrond) Lásd: 
Túrin. 

NARGOTHROND KIRÁLYA (King of Nargothrond) Finrod. Egyetlen utóda 
Orodreth volt. (Sz.) 

NARGOTHRONDI KIRÁLYSÁG (Realm of Nargothrond) Lásd: Nargothrond. 
NÁRIE (Nárié) Q. A királyok és helytartók időszámítása szerint a hato

dik, az új időszámítás szerint az év harmadik hónapja. A mi júniu
sunknak felel meg. Sinda alakja, amelyet csak a dúnadánok használ
tak: nórui. (GyU III.) 

NARMACIL, I. (Narmacil I) Q. Jelentése: nap-kard. Dúnadán, Gondor 
tizenhetedik királya (Hk. 1226-94 között). Lusta volt, gyermeke 
nem született. 1240-ben Gondor kormányzását unokaöccsére és örö-< 
kösére, Minalcarra bízta. (GyU III.) 

NARMACIL, II. (Narmacil II) Dúnadán, Gondor huszonkilencedik kirá
lya (Hk. 1850-1856 között). Az ekhósokkal vívott egyik csata során 
esett el. (GyU III.) 

NARN (Narn) S. Irodalmi forma, hosszú verses mese, amit prózai elő
adásra, nem éneklésre írtak. (Sz.) 

NARN I HÍN HÚRIN (Narn I Hin Húrin) S. Jelentése: Húrin gyerme
keinek története. Beleriand egyik leghosszabb meséje, Dírhavelnek 
tulajdonítják. Túrin és Nienor sorsát ismerhetik meg hallgatói. Má
sik címe: A bú meséje. (Sz.) 

NAROG (Narog) S. Beleriand egyik folyója, az Eithel Ivrinben ered, Nan-
Tathrennél ömlik bele a Sirionba. Áthalad az Andramon (amit itt 
Taur-en-Farothnak neveznek); ebben a szurdokban épült fel Nar
gothrond. Főbb mellékfolyói: Narog; Ringwil. (Sz.) 

N A R O G BARLANGJAI (Caverns of Narog) A Narog folyó bal partján, 
a Magas Faroth alatt található barlangok. Először a Noegyth Nibin 
talált rájuk, később itt jött létre Nargothrond. Törp neve: Khuzdul 
Nulukkizdín. (Sz.) 

NAROG-VÖLGY (Vale of Narog) A Narog folyó völgye Beleriand nyu
gati részén. (Sz.) 

NARQUELIE (Narquelie) Q. Jelentése: gyengülő nap. A királyok és hely
tartók időszámítása szerint az év tizedik, az új időszámítás szerint 
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hetedik hónapja. A mi októberünknek felel meg. Sinda formája, ame
lyet csak a dúnadánok használtak: narbeleth. (GyU III.) 

NARSIL (Narsil) Q. Jelentése: nap-hold. Elendil kardja. Telchar ková
csolta az Ek.-ban, Nogrodban. Amikor Elendil Mk. 3441-ben elesett 
a Szauronnal vívott harcban, Narsil eltörött, fénye kihunyt. Isildur a 
csonkkal vágta le az Egy Gyűrűt Szauron kezéről. Arnorba Ohtar 
vitte vissza, maradványai Isildur utódainak örökségét képezték. Elrond 
megjósolta, hogy a kardot nem kovácsolják újjá addig, amíg Szauron 
ismét felemelkedik, és előkerül az Egy Gyűrű. Az Északi Királyság 
bukása után Narsilt Imladrisban tartották. Amikor megöregedett, 
Elrond II. Aragornnak adta. A GyH előestéjén újjákovácsolták, és 
elnevezték Anúrilnak. Egyéb nevei: Elendil Kardja; a Kettétörött 
Kard. (GyU 1.; GyU II.; GyU III.) 

NARSILION (Narsilion) Q. Jelentése: a Napról és a Holdról. A dal azt 
meséli el, hogy a valák hogyan teremtették a Napot és a Holdat. Má
sik címe: A Nap meg a Hold éneke. (Sz.) 

NARVI (Narvi) Törp Khazad-dümból, a Nyugati Kapu megépítője. Élt: 
Mk. 750 körül. (GyU I.) 

NARVINYÉ (Narvinyé) Q. Jelentése: új nap. A királyok és helytartók ka
lendáriumában az év első, az új időszámítás szerint az év tizedik hó
napja, körülbelül a mi januárunknak felel meg. Sinda formája - amit 
csak a dúnadánok használtak - narwain volt. (GyU III.) 

NARWAIN (Narwain) S. A narvinyé sinda alakja. (GyU III.) 
NARYA (Narya) Q. Jelentése: tűz. A tündék Három Gyűrűje közül a 

harmadik, eredetileg Círdan viselte, ő adta Gandalfnak, amikor a va
rázsló felbukkant Középföldén. Ez volt a Tűz Gyűrűje, a köve vörös. 
Megerősítette a szíveket. Egyéb nevei: Narya, a Nagy; Tűz Gyűrűje; 
a Tűz Vörös Gyűrűje. (GyU III.) 

NÁSZMOT (Wedmath) A megyei időszámítás nyolcadik hónapja, körül
belül a mi augusztusunknak felel meg. (GyU III.) 

NAUGLAMÍR (Nauglamír) S. Jelentése: törp-nyaklánc. Aranylánc, amit 
Finrodnak készítettek Ered Luin törpjei az Ek. 1. századában. Vala
mennyi törp-ékszer közül ez a leghíresebb. Azokat az ékköveket tették 
bele, amelyeket Finrod Valinorból hozott. Súlyos tárgy volt, viselő
jének mégis eleganciát és kecsességet kölcsönzött. Nargothrondban 
maradt, egészen addig, amíg Húnn kiemelte Glaurung kincsei közül, 
és Thingolnak adta. Doriath királya megkérte a nogrodi törpöket, 
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alakítsák át, és helyezzék el benne a szilmarilt. A törpök megölték 
Thingolt, hogy megszerezzék a csodálatos ékkövet. Később a Naug-
lamír visszakerült Menegrothhoz. N e m sokkal ezután a törpök vissza
lopták, ám Béren megtalálta Sarn Athradban. Néhány éven át Lúthien 
hordta. Halála után az ékszer Diorhoz került. Amikor a noldák meg
ölték, Elwing megmentette a Nauglamírt, amelyhez gyakorlatilag sen
ki sem nyúlt hozzá addig, amíg Earendil és Elwing Amanba utazott. 
Amikor Earendil csillag képében feljutott az égre, a nyakában ott 
volt a Nauglamír, de a szilmaril nélkül, ezt a követ a homlokán viselte. 
A kincs másik neve: Törpök Nyaklánca. (GyU I.) 

NAUGRIM (Naugrim) Lásd: T ö r p ö k . 
N A Z G Ü L (Nazgűl) Fb. Jelentése: nazg (gyűrű) + gűl (lidérc). Kilenc lény, 

a Kilenc Gyűrű rabszolgái, Szauron legfontosabb szolgái. Eredetileg 
emberek voltak: hárman fekete númenonak. A Mk.-ban Szauron. 
mindegyiküknek adott egyet a Kilenc Gyűrűből . Mivel hatalomra 
vágytak, könnyen meg lehetett rontani őket. Mk. 2250 körül jelen
tek meg először nazgűlként. Teljes mértékben Szaurontól függtek, 
pontosabban attól a hatalomtól, amelyet Szauron az Egy Gyűrű ré
vén birtokolt. Amikor Szauron a Mk. végén elbukott, a nazgűlok el
bujdostak. Hk. 1300 táján bukkantak fel ismét. Uruk, a legfőbb naz
gűl, ez idő tájt lett Angmar Boszorkánykirálya. A másik nyolc lidérc 
keleten maradt - egészen 1640-ig, amikor beléptek Mordorba és ne
kiláttak előkészíteni az akkor Dol Guldurban tartózkodó Szauron 
uralkodását. 2000-ben megostromolták Minas Ithrilt, 2002-ben el
foglalták a várost, és megszerezték palantírját. Ezt követően szoros 
kapcsolatban voltak Minas Morgullal (ez lett Minas Ithil új neve). 
2951-ben — tíz évvel Szauron távozása után — három nazgül Dol Gul-
durba ment, ahol egészen a GyH-ig maradtak. 
3018-ban Szauron parancsot adott az akkor Fekete Lovasokként is
mert nazgúloknak, hogy menjenek el a Megyébe, és keressék meg 
Frodót és a Gyűrűt. A nazgűlok ura a Széltetőn megsebesítette a 
hobbitot, akinek még így is sikerült elmenekülnie előlük. Lovaikat 
valamivel később, a Bruinen gázlójánál vesztették el. Néhány hónap
pal később, 3019-ben ismét megjelentek, de ekkor már repülő bestiák 
hátán ültek. A Szárnyas Hírvivő az egyik nazgűl volt. Valamennyien 
részt vettek Gondor ostromában és a pelennori csatában. Urukat itt 
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elpusztították. A másik nyolc akkor semmisült meg, amikor az Egy 
Gyűrű az enyészeté lett Orodruinban. 
Ok kilencen voltak Szauron legfontosabb eszközei. Hírnökként, felde
rítőként, ítéletvégrehajtóként dolgoztak, vezették uruk seregeit, meg
félemlítették ellenségeit. Éjszaka kilencük ereje majdnem akkora volt, 
mint Gandalfé. Kizárólag különleges, mágikus fegyverekkel lehetett 
kárt tenni bennük. Rettegtek a tűztől és az Elbereth névtől. Gonosz 
kisugárzásuk miatt azok, akik túlságosan sokáig voltak a közelükben, 
a Fekete Lehelet áldozataivá váltak. Mint mindenki más, akit meg
rontottak a Gyűrűk, ők is láthatatlanok voltak, szem csak akkor ér
zékelhette őket, ha viselték fekete ruhájukat. Remek szaglásuk volt, de 
a látásuk rosszabb az átlagosnál. Iszonyatos, sikító hangokat tudtak 
kiadni magukból. Nyelvük a Fb. volt. A nevüket nem ismerjük, de 
valószínű, hogy rangban a második nazgúlt egykor Gothmognak hív
ták. Egyéb neveik: Ulairok; Gyűrű-lidércek; Fekete Lovasok; Kilenc 
Lovas; Fekete Szárnyak; Árnyékok; a Kilencek; a Gyűrűk Ura Kilenc 
Szolgája. Cirith Ungol tornyának orkjai Rikoltóknak nevezték őket. 
( G y U I.; G y U II. ; G y U III.) 

N A Z G Ü L O K URA (Lord of the Nazgűl) A legfőbb nazgűl, élt Mk. 1600-
H k . 3019 között. Szauron legnagyobb hatalmú szolgája. Eredetileg 
király volt és varázsló. Szauron akkor kényszerítette rabszolgasorba, 
amikor megkapta a Kilenc Gyűrű közül a leghatalmasabbikat. Sor
sa Szauronéval együtt alakult a Mk.-ban. A többi nazgüllal együtt 
Hk. 1300 körül lépett ismét színre. Álcázva valódi kilétét, létrehozta 
Angmar gonosz birodalmát, Boszorkánykirály lett, örökké azt leste, 
azt kereste, hol árthat a már amúgy is gyenge dúnadánoknak. Ang
mar Boszorkánykirályaként 1975-ig irányította az Északi Királyság 
elleni háborúkat. Miután legyőzte Arthedaint, a Fornost melletti csa
tában összetalálkozott Círdannal, Glorfindellel és Eárnurral, akik szét
verték csapatait. 

A csata után eltűnt északról, de nem sokkal később, 2000 táján meg
támadta Minas Ithilt, és két évig tartó ostrom után be is vette. Minas 
Morgulra változtatta a város nevét. 2043—2050 között párharcra hív
ta Eárnurt, aki akkor már G o n d o r királya volt. Győzött, de valószí
nű, hogy csalással. A G y H során ő vezette a Frodót kereső csapatot. 
Széltetőnél komoly sérülést okozott a hobbitnak. Ö vezette azt a se
reget is, amely megtámadta Minas Tinthet, ő zúzta be Gondor kapu-
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ját. A városba nem léphetett be, mert közben megérkeztek a rohírok. 
A pelennori csatában megölte Théoden királyt. Vele Eowyn és Trufa 
végzett, beteljesítve Glorfindel jóslatát, aki előre megmondta, hogy 
ez a lény nem ember kezétől fog elhullani. 
Magasabb volt, mint a többi nazgűl, koronát hordott . Közönséges 
pengével nem lehetett kárt tenni benne. Egyéb nevei: a Kilenc Lovas 
Vezére; a Kilenc Lovas Királya; Lidérckirály; Lidércúr; Morgul-úr; 
Morgul-király; Minas Morgul királya; Morgulok Ura; Fekete Kapitány; 
Szauron kapitánya; Fekete Lovas; Fekete Árny(ék); Dwimmerlaik 
(Eowyn nevezte így). Valódi nevét nem ismerjük. (GyU L; G y U II; 
G y U III.) 

NÉ (Shee) Én hercegnő tükörképe, A tündér című játékos hobbit vers 
főszereplője. (TB.) 

NÉGY FERTÁLY (Four Farthings) A Megye. (GyU I.) 
NEGYEDKOR (Fourth Age) Az emberek uralmának ideje. Szauron buká

sával kezdődött, amelyre Hk. 3021. szeptemberében került sor. A N k . 
első napja ennek ellenére H k . 3021 március 25. volt. A Nk.-ban a 
tündék többsége, főként az eldák, átmentek a tengerentúlra. A Kö
zépföldén maradt nem-ember fajok elrejtőztek, mert tudták, lejárt az 
idejük, és az emberek úgysem értik meg őket. Egyéb elnevezései: Üj 
Kor; Ifjabb Napok. (GyU III.) 

NEHÉZKEZŰEK AZ emberek, ahogy az eldák nevezek őket. (Sz.) 
NEITHAN (Neithan) S. Jelentése: sértett. Túrin egyik neve, Saeros halála 

után vette fel, amikor Amon Rűdh közelében, törvényen kívüliként 
élt. (Sz.) 

NEKROMANTA (Necromancer) Lásd: Szauron. 
NELDOR Lásd: Hírilorn. 
NELDORETH (Neldoreth) S. Jelentése: három-fa. Beleriand erdője. Ha

tárai: Esgalduin, Sirion, N a n Dungortheb. A Nagy Utazás során szá
mos nolda pihenőhelye volt. Melian Övén belül helyezkedett el, D o -
riath részét képezte. Itt született Lúthien, itt találkozott Berennel. 
Egyéb nevei: Taur-na-Neldor; Neldoreth. (GyU L; G y U II.) 

NELDORETH ERDEJE (Forest of Neldoreth) Lásd: Neldoreth. 
NEM LÁTHATÓ (Unseen) A szellemvilág, a Látható, vagyis a valós világ 

ellentéte. Az eldák vezéreinek hatalmuk volt fölötte, ám az emberek 
közül ilyesmire csak a varázslók lehettek képesek, esetleg a nemesi 
származású dúnadánok. (GyU I.) 
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NÉMA ŐRSZEMEK (Silent Watchers) Lásd: Két Strázsa. 
NEMES-ELDA (High Eldarin) Lásd: Quenya. 
NEMES-TÜNDÉK FÁJA (Tree of the High Elves) Az eldák szimbóluma, 

Galathilion. ( G y U I.) 
NEMESTÜNDE NYELV (High-Elven) A quenya. (Sz.) 
NEMESTÜNDÉK (High Elves) A quenyák. (Sz.) 
NEN GlRITH (Nen Girith) S. Jelentése: reszkető víz. Lásd: Dimrost. (Sz.) 
NEN HlTHOEL (Nen Hithoel) S. Jelentése: ködös víz. Hosszú, fakó tó 

Anduinon. Északi bejárata az Argonath volt, a déli végénél Tol Bran-
dir, Amon Lhaw, Amon H e n állt, ezeken túl pedig a Rauros zuhatag 
következett. ( G y U I.) 

NÉNAR (Nénar) Q. A Varda által, a tündék felébresztésére tett előké
születek során készített csillagok egyike. (Sz.) 

NÉNIMÉ (Nénimé) Q. Jelentése: víz. A királyok és helytartók időszámí
tása szerint az év második, az új időszámítás szerint a tizenegyedik 
hónapja. A mi februárunknak felel meg. Sinda alakja, melyet csak a 
dúnadánok használnak: nínui. ( G y U III.) 

NENNING (Nenning) S. Folyó Nyugat-Beleriandban, déli irányba tart, 
Eglarestnél ömlik a Belegaerbe. A felső vidéke képezi Nargothrond 
nyugati határát. (Sz.) 

NENUIAL (Nenuial) S. Jelentése: szürkület tava. Tó Arnorban, a Megyé
től északra. A partján épült Annúminas. Nyugori neve: Esthajnal-tó. 
(GyU I.; G y U III.) 

NENUIAL-TÓ (Laké Nenuial) Lásd: Nenuial. 
NENYA (Nenya) Q. Jelentése: víz. A tündék H á r o m Gyűrűje közül a 

második, Galadriel viselte. Mithrilből készült, fehér kő díszítette, ami 
lágy, vibráló fényt bocsátott ki magából. A Víz Gyűrűjének is nevez
ték. ( G y U L; G y U III.) 

NERDANEL (Nerdanel) Q. Nolda, Mahtan leánya. Eldamarban feleségül 
ment Féanorhoz, hét fiút szült neki. Erős akaratú, de türelmes és be
látó. Egy ideig jól élt a férjével, később elhidegültek egymástól. N e m 
csatlakozott a noldák lázadásához. (Sz.) 

NESSA (Nessa) Q. Ainu, a valák királynői közül sorban az utolsó. Oromé 
húga. Karcsú és gyorslábú, szereti az őzeket és a táncot. Tulkashoz 
ment feleségül. (Sz.) 

NEVRAST (Nevrast) S. Jelentése: innen-part. Beleriand partvidéke. Ele
inte a Falas is ide tartozott, de később a név már csak az Ered Ló-
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mintól nyugatra lévő, Drengist és a Taras-hegy közötti területet je
lölte. Kellemes, jól védett föld volt, minden oldalról hegyek vették 
körül, tengeri szellők melegítették. Egyesek Beleriand részének tar
tották. Folyói nem a tengerbe ömlöttek, hanem a Linaewenbe és a 
Nevrasti mocsarakba. Amikor a noldák visszatértek Középföldére, 
Turgon telepedett le ezen a tájon, ő építette Vinyamart. Miután Tur-
gon elhagyta Gondolint, Nevrast elnéptelenedett. (Sz.) 

NEVRASTI MOCSARAK (Marshes of Nevrast) A Linaewen partjai mellett 
lévő lápos, mocsaras vidék, Nevrast közepén. (Sz.) 

NÉVTELEN (Unnamed) Lásd: Szauron. 
NÉVTELEN ELLENSÉG (Nameless Enemy) Lásd: Szauron. 
NÉVTELEN FÖLD (Nameless Land) Lásd: Mordor. 
NÉVTELEN-HÁGÓ (Nameless Pass) Lásd: Morgul-hágó. 
NÉVTELEN SZEM (Nameless Eye) Lásd: Szauron. 
NGOLDO (Ngoldo) Q. A nolda régibb formája. ( G y U III.) ' 
NGWALME (Ngwalme) Q. A nwalme régibb formája. (GyU III.) 
NiENNA (Nienna) Q. Ainu, a valák királynőinek egyike. Mandos és Ló

rién testvére, nem volt férje. A gyásszal foglalkozik, sajnálja a szen
vedőket, különösen azokat, akik Melkor miatt ismerték meg a fájdal
mat. Könnyeinek gyógyító hatásuk van, a megmérgezett Két Fa ezek 
hatására növesztett virágot és termett gyümölcsöt. A bánaton és a 
sajnálaton kívül az új reményt is ő képviseli. Legfontosabb tanítvá
nya O l ó n n volt, de mindenkit megvigasztal, aki a Várakozás Csarno
kába jut. Valinor nyugati részén lakik, Mandos közelében, ritkán megy 
át Valimarba. Ablaka az Éj Falaira néz. (Sz.) 

NiENOR (Nienor) S. Jelentése: gyász. Adán a Harmadik Házból, Húrin 
és Morwen leánya. Azután született, hogy apja fogságba esett a 
N i r n a e t h Arnoediad során, és bátyját, T ú n n t , Doriathba küldték. 
Húsz évig Dor-lóminban élt, majd anyjával együtt Doriathba ment. 
Amikor Morwen Nargothrondba utazott, hogy megkeresse Túrint, 
Nienor álruhát öltve csatlakozott hozzá, így lehetővé tette, hogy va
lóra váljon H ú n n gyermekeinek megjósolt végzete. Glaurung varázs
lattal kitörölte Nienor emlékeit. Addig kóborolt az erdőkben, míg 
Túrin (aki ekkor Turambarnak nevezte magát) rátalált, Haudh-en-
Elleth közelében. Túrin ekkor Nínielnek nevezte el, és elindult vele 
Ephel Brandir irányába. Ahogy Cabed-en-Aras közelében elhagyták 
Dimrostot, Nienor reszketni kezdett, mert érezte, ezen a - később 
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N e n G i n t h n e k nevezett - helyen fog beteljesedni sorsa. Hosszú idő
re megbetegedett, lábadozása alatt tanult. 
Brandir és Túrin is szerelmes volt belé. 500-ban Túrinhoz ment fele
ségül, a következő tavaszon áldott állapotba került. N e m sokkal ké
sőbb Túrin elindult, hogy megölje Glaurungot. Nienor követte őt 
Cabed-en-Árasba. Éppen időben érkezett ahhoz, hogy ellássa Túrin 
sebeit és hallja Glaurung utolsó szavait, amelyek hatására visszatért az 
emlékezete. Amikor rádöbbent, hogy a saját bátyjához ment feleségül, 
az ő gyermekét hordja a szíve alatt, levetette magát a Cabed-en-
Arasról. Holtteste nem került elő. (Sz.) 

NlMBRETHIL (Nimbrethil) Nyírfaerdő Arvernienben. Círdan és Eáren-
dil az itt összegyűjtött fából építette Vingilotot. (GyU I.) 

NlMLOTH (Nimloth) N ú m e n o r Fehér Fája, Celeborn sarja. Tol Eresséa 
eldái ajándékozták Elrosnak, a királyi udvarban állt. Ar-Gimilzőr 
uralkodása idején nem gondozták, satnyulni kezdett. Végül Ar-Pha-
razőn kivágatta és átadta Szauronnak, aki a temploma oltárán szer
tartásosan elégette. Szerencsére valamivel korábban Isildur gyümöl
csöt lopott ágairól, így a Fehér Fa nem tűnt el örökre. ( G y U III.) 

NlMLOTH (Nimloth) S. Jelentése: fehér virág. Sinda tünde Doriathból, 
Celeborn rokona. Diorhoz ment feleségül, három gyermeket szült: 
Elurédet, Elurínt és Elwinget. A Menegrothot felprédáló noldák öl
ték meg. (Sz.) 

NlMPHELOS (Nimphelos) S. Jelentése: fehér... Hatalmas, galambtojás 
nagyságú gyöngy, a falathrímok találták Balar szigetén. Círdan Thin-
golnak adta, aki a belegosti törpök urának ajándékozta, ezzel fizetett 
a Menegrothban kapott szállásért. (Sz.) 

NlMRODEL (Nimródéi) Lórieni tünde, Amroth szerelme. A Nimródéi 
patak közelében élt. Azon tündék közé tartozott, akik elmenekültek 
Lórienből, amikor Khazad-dümban feltámadt a balrog. Dol Amroth-
ba tartott, de eltévedt az Ered Nimraisban. (GyU L; G y U III.) 

NlMRODEL (Nimródéi) S. Jelentése: fehér-barlang-úrhölgy. A Köd-hegy
ségben eredő, és az Ezüst-érbe ömlő kis patak. (GyU I.) 

NlMRODEL DALA (Lay of Nimródéi) Egy a számtalan, zöld-tündék és 
emberek által szerzett olyan dal közül, amelyek Nimródéiról, Am-
rothról és Lórienről szólnak. (GyU I.; G y U III.) 

NlNDALF (Nindalf) Lásd: Vízkaréj. 
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NfNIEL (Níniel) S. Jelentése: könny-asszony. T ú n n így nevezte Nienort, 
amikor a nő üres tekintettel nézett maga elé Haudh-en-Ellethnél. (Sz.) 

NlNQUELÓTÉ (Ninquelóté) Q. Jelentése: ezüstszirom. Lásd: Telpe-
rion. (Sz.) 

NÍNUI (Nínui) S. Jelentése: vizes, nedves. Nénimé sinda formája, ame
lyet csak a dúnadánok használnak. ( G y U III.) 

NiPHREDIL (Niphredil) S. Kis virág, Neldorethben és Lórienben lehet 
megtalálni. Neldorethben fehér, Lórienben fehér vagy világoszöld. 
(GyU I.; G y U III.) 

NiRNAETH ARNOEDIAD (Nirnaeth Arnoediad) S. Jelentése: számtalan 
könny. Beleriand háborúinak ötödik, legborzalmasabb csatája, melyet 
az Anfauglithon, Ek. 473-ban vívtak. Morgoth seregeit Gothmog és 
Glaurung vezette. Az ütközet elején Morgoth felvonult Maedhros 
Szövetségének nyugati serege ellen, amelyet Fingon vezetett. Gwin-
dor, aki tombolt fivére megcsonkítása és halála miatt, a tervvel mit 
sem törődve, Eithel Sirionnál előrenyomult, és a nyugati sereg zömé
vel a nyomában, három nap alatt Angband kapujáig zavarta Morgoth 
csapatait. Ekkor, a csata negyedik napján kezdődött el az az ütközet, 
amit Nirnaeth Arnoediadnak neveznek. Morgoth - Thangorodrim 
titkos kapuin keresztül — hatalmas sereget vezényelt ki, amely két na
pig tartó harc után visszavonulásra kényszerítette Fingont. A Haldir 
által vezetett csapat, a hátvéd, megtizedelődött, és a második este Fin
gont bekerítették az orkok. Éjszaka elkeseredett harc folyt. Fingon 
Turgontól kapott segítséget, aki tízezer harcossal érkezett a Sirion 
hágóján keresztül. 

Közben a Szövetség keleti serege - Maedhros vezetésével - hamis je
lentések miatt késlekedni kényszerült, de végül mégis megérkezett, 
és hátba támadta az orkokat. Morgoth ekkor kivezényelte balrogjait, 
farkasait és sárkányait. Ezek a lények Maedhros jobb szárnyát támad
ták meg, így a Szövetség két serege nem egyesülhetett. Az erővi
szonyok ekkor kiegyensúlyozottá váltak - egészen addig, míg Ulfang 
keletlakói hátba támadták a Szövetség keleti seregét. A három oldalról 
megtámadott Szövetség képtelen volt ellenállni a sárkányok rohamá
nak, csak Belegost törpjei tartottak ki Azaghál vezetésével, egyedül 
ők vonultak vissza rendezetten. Ekkor Morgoth serege - Gothmog 
vezetésével - rávetette magát a Szövetség nyugati egységére. Fingont 
ismét körülvették, csapatait megsemmisítették. Húrin és H u o r vissza-
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vonult a Serech-mocsárba. Annak érdekében, hogy Turgon és harcosai 
is elhagyhassák a csatateret, az edánok visszahúzódtak Rivil mögé, 
ahol erősen tartották magukat. A küzdelmet egyedül Húrin élte túl, 
de ő is Gothmog fogságába esett. 
A Nirnaeth Arnoediad végkifejlete az lett, hogy Morgoth akadályta
lanul bevonulhatott Belenandba. Nyugaton, mivel megsemmisültek 
a hithlumi edán és nolda erők, semmi sem fenyegette Morgoth jobb 
szárnyát, Nyugat-Belenand megnyílt az ellenség előtt. Keleten Féanor 
fiai megnyitották Aglont és a Maglor-hasadékot, így Morgoth lero
hanhatta Thargeliont és Kelet-Belenand Ramdaltól északra eső ré
szét. (Sz.) 

NlVRIM (Nivrim) S. Jelentése: nyugati határvidék. A Siriontól nyugatra 
lévő keskeny erdősáv, amely Melian Övén belül helyezkedik el. Teig-
lintől Aehn-uialig húzódik. Doriath többi részéhez a Sirion egyik, 
Esgalduin közelében lévő hídja kapcsolja hozzá. A vidéken főként 
tölgyfák élnek. (Sz.) 

N O B A (Nob) Brí-beli hobbit, a Pajkos póniban dolgozott. Élt: a G y H 
idején. (GyU I.; G y U III.) 

NOEGYTH NlBIN (Noegyth Nibin) S. Jelentése: pici-törpök. A beleri-
andi törpök egy csoportja. Arda Békéjének idején hagyták el o t tho
nukat, ők voltak az első törpök, akik Beleriand földjére léptek, ahol a 
mit sem sejtő sindák vadásztak rájuk. Amon Rűdhnál és Nulukkizdin-
nél laktak, de mire a noldák Középföldére érkeztek, már eltűntek. Az 
Ek. 5. századában már csak hárman éltek közülük: Mim és két fia. (Sz.) 

NOGROD (Nogrod) S. Jelentése: törp-lakhely. Törp-város az Ek.-ban, 
az Ered Luinban, a Dolmed-hegytől délre. N o g r o d törpjei kereske
delmi tevékenységet folytattak Belenandban, és elvégeztek bizonyos 
építőmunkákat a tündéknek (Nargothrond építése). Mestereik, első
sorban Telchar, híresek voltak fegyvereikről; ők készítették Naugla-
mírt is. 
Thingol megkérte őket, maradjanak Menegrothban, hogy behelyez
zék a szilmarilt Nauglamírba, ám a törpök meg akarták kaparintani a 
követ. Megölték Thingolt és ellopták a nyakláncot. A tündék megöl
ték őket. A törpök erre válaszként kifosztották Menegrothot. Éppen 
visszafelé tartottak Nogrodba, amikor Sarn Athradnál Béren, Dior, 
a laiquendek és az entek, csapdába ejtették és lemészárolták őket. 
A nogrodi törpök valószínűleg részt vettek Beleriand háborúinak csa-

269 



táiban, de nem voltak annyira barátságosak a tündékhez, mint bele-
gosti rokonaik. N o g r o d Kh. neve: Tumunzahar volt. A tündék elő
ször Novrodnak nevezték, ebből lett később Nogrod. ( G y U III.) 

NOLDA (Noldor) Q. Jelentése: tanulékonyak. Az eldák Három Házának 
egyike. A Nagy Utazás során Finwé vezetésével a vanyák után, de a 
telerek előtt haladtak. A vanyákkal együtt hajóztak Eldamarba, ahol 
Tirionban telepedtek le. Tudásszomjuk arra ösztönözte őket, hogy be
járják Amant. Ügyes mesterek voltak, de a büszkeség a fejükbe szállt, 
gőggé változott, ráadásul Melkor is hazugságokkal traktálta őket. 
Mindezek következtében nyughatatlanná, rebellissé váltak. Finwé két 
idősebbik fia, Féanor, és féltestvére Fingolfin, nem bízott egymásban. 
A noldák úgy érezték, a valák röghöz kötik őket. Miután Melkor el
lopta legféltettebb kincseiket, a szilmarilokat, és megölte Nagykirá
lyukat, kilencven százalékuk úgy döntött , figyelmen kívül hagyja a 
Valák Tiltását, és üldözőbe veszi a gyilkost, aki Középföldére mene
kült. Finarfin, Finwé harmadik fia, más véleményen volt. Sor került a 
Testvérmészárlásra. A valák azzal büntették a noldákat, hogy átküld
ték őket Középföldére, szenvedjenek ott Balvégzetük miatt. 
Érkezésük után egy ideig megőrizték tisztaságukat és büszkeségüket, 
ám lelkük egyre romlottabbá vált. Fingolfin és Finrod Háza hősiesen 
küzdött a Balvégzet ellen, ám Féanor Háza elbukott. Az Ek. után 
csupán néhány nolda maradt Középföldén, ők főként Eregionban és 
Lindonban éltek. A H k . végén Galadriel volt a legjelentősebb nolda. 
Első Nagykirályuk Finwé volt, őt legidősebb fia, Féanor követte. Ami
kor Féanor fellázadt, Finarfin lett a Nagykirály. Középföldén a kirá
lyok Féanor után Fingolfin Házából kerültek ki: Fingolfin, Fingon, 
Turgon és Gil-galad. Az eldák közül ők vágytak leginkább a tudásra, 
Aulé sok mindenre megtanította őket. Legjelentősebb alkotásaik a szil-
manlok voltak. Finarfin Házának tagjai aranyhajúak voltak, a többi 
nolda szőrzete sötét, szeme szürke. Egyéb neveik: Golodhrim; Gelydh. 
(GyU III.) 

NoLDÁK BALVÉGZETE (Doom of the Noldor) Szenvedés, pusztulás, az 
egység elvesztése. A Balvégzet különösen azokra sújtott le, akik Féanor 
követői voltak, fellázadtak, és megpróbálták visszaszerezni a szilma
rilokat. Az átkot azzal vonták magukra, hogy ellenszegültek a valák 
akaratának, és végrehajtották a Testvérmészárlást, ami beszennyezte 
Amant. Az átok következtében Féanor fiai álnokká, megbízhatatlan-
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ná váltak. A losgari hajóégetés, Finrod és Dior halála jól példázza, mi
lyen hatást gyakorolt a Balvégzet a noldák lelkére. (Sz.) 

NOLDÁK BARÁTJA (Friend of the Noldor) Aulét nevezték így, mert ve
zérelte a noldákat. (Sz.) 

NOLDÁK F E H É R ÚRNŐJE (White Lady of the Noldor) Lásd: Aradhel. 
NOLDÁK NAGYKIRÁLYA (High King of the Noldor) Finwé" Házának fe

je birtokolta ezt a címet Középföldén, valamennyi noldaföld urának 
tartották. Az első Nagykirály Féanor volt, de korai halála megakadá
lyozta abban, hogy kiterjessze hatalmát. Ek. 1—455 között Fingolfint 
nevezték így, majd fiát, Fingont. Fingon 473-ban bekövetkezett ha
lála után a cím fivérére, Turgonra szállt, aki csak Gondolinban ural
kodott. Amikor 51 l-ben Turgon is meghalt, Fingon fia, Gil-galad lett 
a Nagykirály, aki egészen Mk. 3441-ig megtartotta a címet. Ekkor 
Középföldén már senki sem volt, aki Féanor vagy Fingolfin örökösé
nek vallhatta magát. Galadriel megszerezhette volna magának, vagy 
Finarfin Házának a címet, de nem vágyott rá. (Sz.) 

NOLDO (Noldo) Q. Jelentése: egy a noldák közül. A ÜCT (19) tengwa 
későbbi neve. Az eredeti elnevezés ngoldo volt, amelyet azért kapott 
a jel, mert általában ng volt az értéke. Később ez a hang a szavak ele
jén n-re módosult. (GyU III.) 

NOLDOLANTE (Noldolanté) Q. Jelentése: Noldák bukása. Vers, amely a 
noldákról és sorsuk alakulásáról szól. Maglor írta. (Sz.) 

N O L D O R Lásd: Nolda. 
NŐM (Nóm) Lásd: Finrod. 
NÓMIN (Nómin) S. Jelentése: bölcs. Az eldákat nevezték így az edánok, 

az első találkozások után. (Sz.) 
NORI (Nori) Törp Durin házából, Thorin csapatának tagja. Élt: H k . 2941 

körül. ( G y U III.; H.) 
NORLAND (Norland) Középfölde északi vidéke az Ek.-ban. (GyU I.) 
NÓRUI (Nórui) S. A nárie sinda formája, csak a dúnadánok használták. 

(GyU III.) 
NoVROD (Novrod) S. Jelentése: üreges lakhely. N o g r o d eredeti tünde 

neve. (Sz.) 
NŐSZIROM FOLYÓ (Gladden) Folyó, mely a Köd-hegységben ered, és ke

leti irányba tartva, a mocsárnál az Anduinba ömlik. A Köd-hegység 
fontos átkelőhelye ennél a forrásnál található. (GyU I.) 
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NŐSZIROMFÖLDE (Gladden Fields) Lápos vidék a N ő s z i r o m folyó és 
az Anduin találkozásánál. H k . 2-ben fontos csata színtere. I t t rejtet
ték el az Egy Gyűrűt, míg H k . 2463-ban Déagol megtalálta. A köze
lében H k . 1410-től 2460-ig kisebb sztúrbanda élt, vélhetőleg innen 
származnak a sztúrok. Sinda alakja: Loeg Ningloron. (GyU I.; G y U III.) 

NÖSZIROMFÖLDI CSATA (Battle of Gladden Fields) H k . 2 körül zajlott 
az a mészárlás, amelyben Isildur és Arnor dúnadánjai vonultak fel 
Szauron megsemmisítésére. A Köd-hegység orkjai csapdába csalták 
őket. Isildur és három idősebb fia meghalt, a Gyűrű elveszett a nőszi
romföldi mező mocsarában. A csatát csak hárman élték túl, de Nar-
sil szilánkjait megmentették. Arnor sosem heverte ki ezt a veszte
séget. ( G y U I.; G y U III.) 

NULUKKIZDÍN (Nulukkizdín) Kh. A Noegyth Nibin nevezték így Na-
rog barlangjait. (Sz.) 

NUMEN (Numen) Q. Jelentése: nyugat. A HD tengwa neve (17), amely
nek értéke általában n. Még azokban a nyelvekben is a nyugat jelölé
sére használják, amelyekben a szó nem n-nel kezdődik. ( G y U III.) 

NÚMENDOR (Númendor) Q. Jelentése: nyugati föld. N ú m e n o r régi 
neve. (Sz.) 

NÚMENNÓRÉ (Númennóre) Q. Jelentése: nyugat. „ N ú m e n o r " teljes, 
quenya formája. (Sz.) 

NÚMENOR (Númenor) A dúnadánok gazdag és hatalmas királysága a 
Mk.-ban. Mk. 32-ben alapították azon a nagy szigeten, amelyet a 
valák a Belegaer nyugati részén teremtettek. Ez volt a legnyugatibb 
halandóföld. Az edánok kapták meg a Nagy Kincs Háborújában ta
núsított hősiességükért és hűségükért. Királyai Elros Tar-Minyatur 
utódai lettek. 1075 után a jogar a király legidősebb gyermekéhez került, 
tekintet nélkül arra, hogy az férfi, vagy nő volt. 
Az eldáktól kapott ajándékok birtokában a númenoriak gazdagok 
voltak. Kiváló tengerésszé váltak. Bölcsek és erősek voltak, de nem 
léphettek be Halhatatlanföldre, nem válhattak halhatatlanná. Körül
belül 600-ban hajóikkal visszatértek Középföldére, ahol segítettek az 
ott talált primitív népeknek, hogy megszabaduljanak az Árnyéktól. 
1200 körül állandó kikötőket hoztak létre Középföldén, ezek közül 
Umbar és Pelargír volt a legnagyobb. 1700-ban Tar-Minastir nagy flot
tát küldött Gil-galad megsegítésére, Lindonba. A tündék így már ko
moly csapást tudtak mérni Szauronra, akivel akkoriban háborúztak. 
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A dúnadánok sajnálatos módon egyre gőgösebbé váltak. Középfölde 
és Halhatatlanföld között élve, egyre kevésbé értették a halandóság 
és a halhatatlanság lényegét, értékeit, valóságát. 1800 táján királysá
gokat alapítottak Középfölde partjain, adót szedtek. Hatalomvágyuk 
miatt ellenszegültek a Valák Tilalmának, amelynek értelmében nem 
közelíthették volna meg Eldamar tornyait. Féltek a haláltól, az elmú
lástól, minden erejükkel a halhatatlanság megszerzésére törekedtek. 
A 23. században, Tar-Atanamir uralkodása idején, már nyíltan felszó
laltak a valák ellen. Csak a Hűségesek maradtak lojálisak a valákhoz, 
és barátságosak az eldákhoz. Azok a númenóriak, akiket ekkor a Ki
rály Embereiként emlegettek, felhagytak a tünde-nyelvek használatá
val, üldözték a Hűségeseket, és - a haláltól való félelmük miatt - már 
képtelenek voltak élvezni az életet. Királyaik 2899-től adüni neveket 
vettek fel. 3175-ben Tar-Palantir megpróbálta visszahozni a régi szo
kásokat és életmódot, ám ezzel polgárháborút robbantott ki. 3255-ben 
bekövetkezett halála után, unokaöccse szerezte meg a koronát. 
Az új király neve Ar-Pharazón volt, ő az egész világ királya akart len
ni. 3262-ben foglyul ejtette Szauront, és magával vitte Númenorba. 
Szauron hamar megrontotta Númenort . Ötven éven belül templomot 
épített Melkornak, ahol emberáldozatokat mutattak be. Rávette Ar-
Pharazónt, hogy pusztítsa el Nimlothot, támadja meg Valinort, és 
erőszakkal szerezzen halhatatlanságot. Az országot ebben az időszak
ban a rettegés uralta, a káosz jellemezte. A király megszervezte a 
Nagy Sereget, ám amikor 3319-ben elérte Aman partját, a valák úgy 
döntöttek, ideje változtatni a helyzeten. Bekövetkezett a Világ Vál
tozása, N ú m e n o r megsemmisült. Elendil, Andúnié urának fia, gyer
mekeivel és néhány Hűségessel Középföldére menekült. A dúnadá
nok közül csak a lindoni és pelargiri Hűségesek, valamint az umban 
és haradi fekete dúnadánok maradtak életben. Szauron megszökött, 
de teste megsemmisült. Az első időszakban a nyugati parton álló An
dúnié volt N ú m e n o r fővárosa, később azonban Armenelos vette át 
ezt a szerepet. N ú m e n o r egyéb nevei: Anadűné (Ad.); Nyugathon 
(Nyűg.); Andor; Elenna; Csillag Földje. Bukása után Akallabéthnek; 
Mar-nu-Falmarnak; vagy Atalantének nevezték. Ez utóbbi név mo
dern formája: Atlantisz. ( G y U I.; G y U III.) 

NÚMENOR URAI (Lords of Númenor) A númenori királyok, és esetleg 
az ország főnemessége. (Sz.) 
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NÚMENORI KIRÁLYOK (Kings of Númenor) Elros háza, amelynek tagjai 
a valák jóvoltából uralkodtak Númenorban, egészen annak bukásáig. 
A cím eleinte apáról fiúra öröklődött, de Tar-Aldarion halála után a jo
gar legidősebb leánygyermekéhez került, aki után még két királynő 
következett. Az első tizennyolc király quenya nevet viselt, az utolsó 
hat (Tar-Palantír kivételével) adűnit. Uralkodói jelképük a jogar, kard
juk Aranrúth volt. ( G y U III.) 

NÚMENORI NYELV (Númenorean) Lásd: Adűni. 
NÚMENORIAK (Númenoreans) N ú m e n o r dúnadánjai. ( G y U III.) 
NURN (Nurn) S. Délkelet-Morodor egyik vidéke, a Nürnen környéke. 

A G y H idején a rabszolgák által itt megművelt földek biztosították 
az élelmet, Mordor seregei számára. A háború után Elessar király fel
szabadította a rabszolgákat, nekik adományozta a földeket. (GyU I.; 
G y U III.) 

NÚRNEN (Nürnen) S. Jelentése: N u r n víz. Keserű vizű beltenger M o r J 

dor déli részén. A Gorgoroth és az U d ű n kivételével valamennyi 
mordori folyó ebbe ömlik. Nincs lefolyása. Egyéb nevei: Núrnen-tó; 
Nürnen Tengere. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

NÚRNEN TENGERE (Sea of Nürnen) Lásd: N ü r n e n . 
NÚRNEN-TÓ (Laké Núrnen) Lásd: N ü r n e n . 
NURTALÉ VALINÓREVA (Nurtale Valinóreva) Q. Jelentése: Valinor elrej

tése. A noldák lázadása utáni időszak, amikor a valák megemelték a 
Pelórit, megerősítették a Calaciryát, létrehozták az Elvarázsolt Szi
geteket és az Árnyas Tengereket Morgoth és a Száműzöttek között. 
Valószínűleg létezett egy hasonló című dal, amiben ezeket az esemé
nyeket mesélték el. (Sz.) 

NWALME (Nwalme) Q. Jelentése: kínzás, kín. A OT tengwa későbbi neve 
(20), eredetileg ngwalménak nevezték. A változás annak köszönhető, 
hogy átalakult a Középföldén beszélt quenya nyelv. ( G y U III.) 



NYAKAS (Proudneck) Lásd: Borbak Madok 
NYAKAS M A D O K (Madoc „Proudneck") Lásd: Borbak Madok 
NYÁR KAPUI (Gates of Summer) Fesztivál Gondohnban, valószínűleg 

szentivánéj idején tartották. A tündék ilyenkor napkeltéig énekel
tek. (Sz.) 

NYÁRNAPOK (Summerdays) A Lítenapok. (GyU III.) 
NYÍR HENTES (Bili Butcher) Hobbit, Megye-lakó. A nagyüregi hentes 

a Leven Gyula című versben. Lehet, hogy valóban élt. (TB.) 
NYUGAT (West) Azok az országok és lények, amelyek szembeszálltak 

Szauronnal, és inkább a dúnadánokat kedvelték. (GyU III.) 
N Y U G A T (West) Lásd: Halhatatlanföld. 
NYUGAT-BAKACSIN ERDŐLAKÓI (Woodmen of Western Mirkwood) 

Emberek, az edánok rokonai, akik a Hk.-ben ezen a területen éltek. 
Sokat szenvedhettek az orkoktól, a pókoktól és más gonosz lények
től, de a H k . végéig sikerült életben maradniuk. Amikor a G y H után 
megtisztították a Bakacsin-erdőt, a Fanyüvők és a Beornfiak kapták 
meg a Hegyek és a Sírbuckák közötti részt. ( G y U III.) 

NYUGAT-BELERIAND (West Beleriand) Beleriandnak a Siriontól nyugat
ra eső részei: Nargothrond, a Falas, Arvernien, Nivrim, Brethil és ta
lán Nevast. (Sz.) 

NYUGAT KAPITÁNYAI (Captains of the West) A nyugati sereg vezetői: 
Éomer király, Aragorn, Imrahil herceg, Gandalf, és talán Elladan és 
Elrohir. Aragorn volt a főkapitány. Nyugat Urainak is nevezték őket, 
bár valószínű, hogy amikor ezt mondták, akkor csak Aragornra, 
Éomerre és Imrahilra gondoltak. (GyU III.) 

NYUGAT KIRÁLYAI (Kings of the West) A Telcontárok. ( G y U III.) 
NYUGAT LÁNGJA (Flame of the West) Lásd: Andúri l . 
NYUGAT NEMES NYELVE (High Speech of the West) A quenya. (Sz.) 
NYUGAT URA (Lord of the Western Lands) Lásd: Ar-Adűnakhőr. 
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NYUGAT URAI (Lords of the West) A valák. (Sz.) 
NYUGATFÖLDE (Westemnet) Rohannak az Emsédtől nyugatra eső része. 

( G y U I.) 
NYUGATHALMI-VÖLGY (Westfold Vale) Völgy Rohanban, Nyugathal

mon, ebben folyt a Szurdokvíz (GyU II.) 
NYUGATHALOM (Westfold) Rohan egyik része. Az Ered Nimrais mel

lett a Vas-folyótól a Földe nyugati határáig tart. Védelmi központja 
Helm Árka volt, ura Kürtvárban élt. (GyU II.) 

NYUGATHON (Westernesse) Lásd: N ú m e n o r . 
NYUGATHONI EMBEREK FÜVE (Westmansweed) Lásd: Pipafű. 
NYUGATI FERTÁLY (Westfarthing) A Megye négy fertályának egyike, 

vélhetőleg a legfontosabb. Nagyüreg, a Megye „fővárosa" is itt talál
ható, itt szokták megrendezni a szabadvásárokat. Egyéb fontos he
lyei: Hobbitfalva, Morotva. (GyU I.) 

NYUGATI H A R C O S O K (Men of the West) Nyugat seregének harcosai.' 
(GyU III.) 

N Y U G A T I N É P (Men of the West) A dúnadánok. ( G y U I.) 
NYUGATI ORSZÁGÚT (West Road) Út Minas Tirith és Edoras között. 

Északi-ösvénynek és Nagy Nyugati Országútnak is nevezik. (GyU I.; 
G y U III.) 

NYUGATI SEREG (Army of the West) Gondori és rohani emberekből álló 
kis sereg, vezetője Aragorn, Gandalf, Imrahil és Eomer volt. A G y H 
során - a Morannonon haladva - megpróbálták elterelni Szauron fi
gyelmét Frodóról. Amikor a Gyűrű megsemmisült és Szauron ereje 
megroppant, a gonosz seregek kis híján elpusztították a csapatot, amely 
végül mégis diadalt aratott a haradiak és a keletlakók, valamint a ve
zérüket vesztett orkok és trollok felett. Pippin, Legolas, Gimli, Bere-
gond, Elladan és Elrohir is a tagja volt. (GyU III.) 

NYUGATI SEREG (Hőst of the West) Az a sereg, amely legyőzte a Bo
szorkánykirályt, és H k . 1975-ben, a fornosti csatában megsemmisí
tette Angmart. A hadat Lindon tündéi, arthedaini és gondori embe
rek alkották, két vezére volt: Círdan és Eárnur. ( G y U III.) 

NYUGATI SEREG (Hőst of the West) Valinor serege. ( G y U III.) 
NYUGATI SZIGETEK; NYUGAT SZIGETEI (Isles of the West) Aman egésze 

vagy Tol Eresséa. ( G y U III.) 
NYUGATI TENGER(EK) (Western Sea, Western Seas) A Belegaer, bizonyos 

esetekben az Aman közelében lévő része. (GyU I.; G y U III.) 
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NYUGATI TÜNDÉK (West-Elves) Az eldák. (GyU III.) 
NYUGATKÖR LÁNGJA (Flammífier of Westernesse) Eárendil, mint csillag. 

Azért nevezik így, mert az edánokat Númenorba vezette. (GyU I.) 
NYUGATVÉG (Westmarch) A Megyéhez N k . 32-ben hozzácsatolt terü

let, Elessar király ajándéka. A Sírbuckák és a Torony-dombok közötti 
vidék. N k . 35-ben Fastred és Elanor erre a helyre költözött, Fastred 
lett a nyugatvégi ispán. Utódaik, a Széppulyák, megőrizték ezt a tiszt
séget. (GyU I.; G y U III.) 

NYUGATVÉG ISPÁNJA (Warden of Westmarch) A titulust Peregrin thán 
adományozta N k . 35-ben Zöldhalmi Fastrednek, aki továbbadta utó
dainak, a Tornyai Széppulyáknak. N e m egészen világos, hogy a cím 
járt-e valamilyen feladattal vagy kötelezettséggel. (GyU I.; G y U III.) 

NYUGATVÉGEK LAKÓI (Men of Westernesse) A dúnadánok. (GyU III.) 

NYUGATVÉGI PlROS KÖNYV (Red Book of Westmarch) Jókora könyv, 
piros bőrborítással. Bilbó, Frodó és Samu írta, de mások megjegyzé
sei is megtalálhatók lapjain. Bilbó azt a kalandsorozatot mesélte el 
benne, amit H k . 2941-ben élt át Thorinnal és csapatával. A későbbi 
bejegyzések a GyH., és a H k . végén élt hobbitok életének eseményei
re vonatkoznak. Ehhez csatolta hozzá Bilbó a fordításait, Samu egyik 
utóda pedig a Megye ügyeit és struktúráját ismertető tanulmányát. 
Samu a leányának, Elanornak adta, ezt követően a Tornyai Széppulyák 
család tagjai őrizték. Bár az eredetije elveszett, szerencsére több má
solata fennmaradt. Az első és legfontosabb a Thán könyve volt. Erről 
a másolatról Findegil készített pontos másolatot N k . 172-ben, ezt 
Nagyszmiálban őrizték meg. Tolkien professzor minden bizonnyal 
ezt használta fel munkájához. (GyU I.; G y U III.) 

NYUGHATATLAN H O L T A K (Sleepless Dead) Lásd: Dúnhargi holt em
berek népe. 

NYUGORI (Westron) A G y H idején a Gondor és Arnor területén élő 
hobbitok és emberek anyanyelve. Ezt beszélték az Anduin nyugati 
partján, valamint az északabbra élők is, kivéve a Fanyüvőket, a dún-
földieket és a rohírokat. A nyugon volt a közös nyelv, a Rhűntól 
nyugatra mindenki ismerte valamilyen szinten. A törpök is használ
ták, ez volt az alapja több ork-nyelvnek. Az adűniból és a Középföl
de partvidékein élők nyelvéből származott, a Mk. harmadik évezredé
ben fejlődött ki, amikor Középföldén létrejöttek a númenonak első 
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települései. Amikor Elendil Középföldére érkezett, szókincse számos 
sinda kifejezéssel gazdagodott. A hobbitok eredeti nyelve a nyugori 
durva változata volt. A Rhovanionban élő emberek és a rohírok nyel
ve is hasonlított rá, mivel mindegyik az edánok családjának nyelvé
ből alakult ki. Közös Beszédnek is nevezték. (GyU I.; GyU III.) 



Ó ÚT (Old Forest Road) Az út, amely a Magas Hágótól keletre vezet, 
áthaladt az Anduinon és a Régi Gázlón, majd a Hegyektől délre a Ba-
kacsin-erdőn. H k . 2941-re az út déli része elmocsarasodott, járhatat
lanná vált, ráadásul a közelben portyázó orkok is óriási veszélyt je
lentettek az utazókra. (GyU I.; H.) 

OHTAR (Ohtar) S. Jelentése: harcos. Arnori dúnadán, Isildur híve. A nő-
sziromföldi csata három túlélője közül az egyik. Narsil szilánkjait ő 
vitte Arnorba. Élt. H k . 1. sz. (GyU I.) 

OlDŐK (Elder Days) Az Első Kor. A Nk.-ban valamennyi korábbi kort 
így nevezték. ( G y U I.; G y U III.) 

ÓIN (Óin) Törp Durin házából, Gróin idősebbik fia. Élt: H k . 2774-2994. 
Tagja volt Thorin csapatának. Később Ereborban élt. 2989-ben Balin
nal átment Khazad-dűmba, 2994-ben a Tó Öre végzett vele. (GyU I.; 

^ G y U III.) 
ÓIN (Óin) Törp, Durin népének királya Ered Mithrinben. Élt: Hk. 2238-

2488. Uralkodott : H k . 2385-2488. ( G y U III.) 
OlOLOSSÉ (Oiolossé) Q. Jelentése: örökkön hófehér. A Taniquetil elda 

neve. ( G y U I.) 
OlOMÚRÉ (Oiomúré) Q. Jelentése: örökkön... Araman északi részének 

egyik régiója Helcaraxé mellett. Sűrű köd takarja, ami vélhetőleg a jég 
és a melegebb tengeráramlatok találkozása miatt jön létre. (GyU I.) 

ÓKIRÁLY (Elder King) Lásd: Manwe. 
OLDALSÓ KAPU; OLDALAJTÓ (Side-Door) Erebor csarnokainak titkos 

bejárata, a hegy nyugati oldalán található. A kulcslyukat csak akkor 
lehetett használni, amikor - I. Durin uralkodásának idején - lement 
a nap. Az öt láb magas, három láb széles ajtó csak akkor vált látha
tóvá, ha kinyitották. T h r ó r és Thráin ezen keresztül szökött meg 
Szmog elől. 2850-ben Gandalf Dol Guldurban Thráintól megkapta a 
kulcsot, amit akkor használt, amikor beeresztette Thorint és Bilbót 
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a sárkány kincseihez. Miután Thorin és társai átjutottak rajta Erebor-
ba, a feldühödött Szmog megsemmisítette. (GyU III.; H.) 

OLIFÁNT (Oliphaunt) Megye-beli vers, a G y H idején közismert volt. 
( G y U II.; TB.) 

OLIFÁNTOK (Oliphaunts) Elefántok. A haradiak harci állatként használ
ták őket. Csatatornyokat cipeltek, megrémisztették a lovakat, csatában 
a haradiak védelmi vonalait erősítették. Csak úgy lehetett megölni 
őket, ha a szemükbe lőttek. Időnként előfordult, hogy ámokfutásba 
kezdtek. A mai elefántoknál jóval nagyobbak voltak. Ithilia Kószái 
mümakilnak (egyes számú alak: mümak) nevezték az olifántokat. Va
lószínű, hogy sinda és haradi nyelven is valami hasonló volt a nevük, 
az „olifánt" szót csak a hobbitok használták. (GyU II.; G y U III.) 

OLOG-HAI (Olog-hai) Fb. Jelentése: troli-népek. A trollok egyik faja, 
mely a Bakacsin-erdő déli, Mordor északi részén élt. Szauron tenyész7 

tette ki őket a H k . vége táján. A többi trolitól eltérően képesek voltak 
elviselni a napot — legalábbis akkor, amikor Szauron irányította őket. 
Szauron bukása után vélhetőleg kipusztultak. A Fekete Beszédet hasz
nálták, más nyelvet nem ismertek. (GyU III.) 

OLÓRIN (Olórin) Lásd: Gandalf. 
OLTHATATLAN LÁNG (Flame Imperishable) Ilúvatar teremtő szelleme, 

amelynek révén létrejöttek az ainuk és Eá. Csakis és kizárólag Ilúvatar 
sajátja. Egyéb elnevezései: Tűz; Anor Lángja. (Sz.) 

OLVÁK (Olvar) Q. Jelentése: növekvő lények, gyökérrel a földben. A nem 
mozgó élőlények, a kelvák ellentétei. A legmagasabb szintű olvák a 
fák, amelyekre az entek felügyelnek. (Sz.) 

OLWÉ (Olwé) Elda, teler. Elwé fivére, a Nagy Utazás résztvevőinek egyik 
vezetője. Miután Elwé eltűnt Beleriandból, Olwé a Sirion torkolatvi
dékén összegyűjtötte a telereket. Királyként Tol Eresséába és Alqua-
londéba vezette őket. A noldák lázadásakor nem adta át hajóit Féa-
nornak. Leányát Eafwennek hívták, a feleségét nem nevezték meg. (Sz.) 

ÓMAFÁSI (Appledore) Bríben gyakori családnév. ( G y U I.; G y U III.) 
ÓMAFÁSI LÓRI (Rowlie Appledore) Ember, Brí-beli lakos. Hk. 3019-ben 

halt meg, amikor Páfrány Vili és bandája összeverekedett a helybeli
ekkel. (GyU III.) 

ONDOHER (Ondoher) Q. Jelentése: kő-úr. Dúnadán, Gondor harminc
egyedik királya (Hk. 1936-1944 között) . Uralkodása alatt G o n d o n 
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keletről és délről megtámadták az ekhósok és a velük szövetkezett 
haradiak. O n d o h e r t és fiait megölték a hódítók. ( G y U III.) 

ONDOLINDE (Ondolindé) Q. G o n d o l i n eredeti neve, jelentése: a Víz 
Muzsikájának Sziklája. (Sz.) 

ONDORIM (Ondorim) S. Jelentése: ent-nép. Az Entek. (GyU II.) 
ORAEARON (Oraearon) S. Jelentése: nap-tenger. Earenya. (GyU III.) 
ORALD (Orald) Bombadil Tornát nevezték így az emberek. A szó óan

gol eredetű, jelentése: nagyon öreg. (GyU I.) 
ORANOR (Oranor) S. Jelentése: nap-nap. Lásd: Anarya. (GyU III.) 
ORBELAIN (Orbelain) S. Jelentése: nap-Vala. Lásd: Valanya. ( G y U III.) 
O R C H (Orch) Lásd Orkok. 
ORCRIS (Orcrist) S. Jelentése: goblinirtó. Tölgypajzsos Thorin kardja, 

G l a m d r i n g párja. Bár Thorintól Thranduil csarnokaiban elvették, ké
sőbb a sírjába helyezték. Ez figyelmeztette az erebori törpöket az el
lenség közeledtére. Az orkok Harapónak nevezték. (GyU I.) 

ÓRE (Óre) Q. Jelentése: szív, vagy belső szellem. A D tengwa neve (21), 
értéke a legtöbb rendszerben: néma r. (GyU III.) 

ORFALCH ECHOR (Orfalch Echor) S. Jelentése: kör... A Gondolin bejá
rata előtt lévő utolsó akadály, egy mély vízmosás Tumladen délnyugati 
részén. A Kiszáradt-folyó medrétől vezet felfelé. Hét kapuja volt. (Sz.) 

ORGALADH (Orgaladh) S. Jelentése: nap-fa. Lásd: Aldéa. (GyU III.) 
ORGALADHAD (Orgaladhad) Lásd: Aldúya. 
ORGILION (Orgilion) S. Jelentése: nap-csillagok. Lásd: Elenya. (GyU III.) 
ŐRI (Ori) Törp Durin házából, Thorin csapatának tagja. Hk. 2989-ben 

elhagyta Erebort, és Balinnal Khazad-dűmba ment. O t t vesztette éle
tét (Hk. 2994), amikor a Mazarbul Csarnokában lévő törpöket védte. 

, (GyU I.) 
ÓRIÁSOK (Giants) Lásd: Kő-óriások. 
ÓRIÁSPÓKOK (Great Spiders) Nagy, gonosz lények Nan Dungorthebben, 

már Arda Tavaszának idején megjelentek. Valószínűleg azon szörnyek 
közül valók, amelyekkel Melkor megfertőzte a Tavaszt. Amikor Un-
goliant N a n Dungorthebbe ért, pókokkal foglalkozott, amelyek ezt 
követően a korábbinál is erősebbek és gonoszabbak lettek. Beleriand 
pusztulásakor, az Ek. végén a pókok többségét elpusztították, de leg
alább egy megmaradt. Ez volt az a Banyapók, amely Ephel Dúathba 
menekült. Undorí tó ivadékai elfoglalták Mordor hegyeit. A Hk.-ban 
a pókok Szauronnal együtt a Bakacsin-erdőbe költöztek. A Hk. vé-
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géig nyugtalanították az erdőlakókat és Vadonfölde tündéit. A Nk. 
elején valószínűleg kiirtották őket. Banyapók a Csavardi Samutól 
kapott sebekbe pusztult bele. A kisebb pókok közül néhány életben 
maradt. Banyapók legalább öt láb magas volt, mert Samu befért a hasa 
alá. Beleriand többi óriáspókja is ekkora lehetett, a Bakacsin-erdőben 
élők azonban valamivel kisebbre nőttek. (GyU II.) 

ORITHIL (Orithil) S. Jelentése: nap-hold. Lásd: Isilya. (GyU III.) 
ORK-NYELV (Orkish) Az orkok nyelve, más nyelvekből lopott, dunán 

egymáshoz illesztett szavakból áll. Az ork törzsek többsége a nyu-
gori nyelv torz változatát és az ork nyelvet használta, a Fekete Be
szédből csak néhány szót vettek át. (A Hk.-ban már csupán néhány 
ork-klán ismerte a Fb.-et.) A nyelvtana primitív, „káromszavakban" 
viszont kifejezetten gazdag. (GyU III.) 

ORKOK (Orcs) Középfölde gonosz népe. Az orkokat Melkor tenyés2-
tette ki Utumnóban, még az Első Korban (már a tündék felébredése 
után, de még a Nagy Háború előtt), azokból a tündékből, akiket Cui-
vienen közelében fogott el, és megrontott a pincebörtönében. Miu
tán Melkort leláncolták, az orkok száma növekedett. Belerinadban 
először a Leláncolás harmadik korának a vége felé bukkantak fel, és 
számottevő erőként szerepeltek a háborúkban. Még később is ők vol
tak a legtöbben Melkor minden szolgája és katonája közül. Az ork 
törzsek a Köd-hegységben és másutt vészelték át a Morgoth legyő
zését követő időszakot. A Másod- illetve Harmadkorban belőlük let
tek Szauron legfőbb alattvalói, bár Szarumán szintén felhasználta őket 
a maga céljaira, sőt alkalmanként önállóan is cselekedtek. 
A Harmadkorban, 1300 körül a Köd-hegységben élő orkok száma nö
vekedésnek indult, és a Gyűrűháború idejére mind ott, mind Mor-
dorban, Midas Morgulban, Bakacsin-erdőben és egyéb, Szauron által 
uralt területeken is találkozni lehetett velük. Szauron összes jelentős 
vállalkozásában részt vettek, az északi Angmar birodalomtól kezdve 
a déli Göndörig, mindenhol felbukkantak. A törpök távozása után 
birtokba vették Khazad-dűm tárnáit, ahol 2994-ben elpusztították 
Bálin megmaradt kolóniáját. Rendszeresen fosztogatták a Köd-hegy
ség utazóit, lecsaptak Kelet-Eriadorra, 2747-ben még a Megyét is meg
támadták 2800-ban bevonultak Rohanba és állandóan zaklatták Baka-
csin-erdő és Lórién tündéit. Képtelenség felsorolni a szabad népek és 
az orkok közötti összes konfliktust, de két különösen fontos eseményt 
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meg kell említenünk: a törp-ork háborút, amely során - Hk. 2793-99 
között - a Köd-hegységben élő orkok nagy része elpusztult, és az 
Öt Sereg Csatáját 2941-ben, amikor ugyanez megismétlődött. 
Az orkok kitenyésztésének célja a tündék megcsúfolása volt. A tün
dékhez hasonlóan ők is szilaj harcosok, és természetes úton nem hal
tak meg soha. Minden más tekintetben azonban különböztek egymás
tól. Az orkok jellegzetességei ugyan törzsről törzsre változtak, de 
általában mindannyian alacsonyak, zömök termetűek és karikalábúak 
voltak, hosszú karral, sötét arcbőrrel és hosszú agyarakkal. Az uruk-
hai kivételével a legtöbbjüket elgyengítette a napfény, és mindannyian 
a sötétben érezték magukat a legjobban. Nagy szakértelemmel ástak 
alagutat, jól értettek a fegyverkovácsoláshoz és egyéb gyakorlatias 
dolgokhoz; gyógyszereik durvák voltak, de rendkívül hatékonyak. 
Büdös, durva öltözéket és súlyos lábbeliket viseltek. Minden szépsé
get gyűlöltek, és imádtak gyilkolni, pusztítani. 
Az orkok sok fajta fegyvert használtak, többek között íjakat, dárdá
kat, nyársalásra alkalmas kardokat és hosszú késeket, de valószínűleg 
a görbe pengéket kedvelték leginkább. Szerették a vért, a nyers húst, 
és mindent felzabáltak, embereket, pónikat, vagy éppen fajtársaikat 
is. Sokféle ork törzs létezett, és bár a klán tagjai együttműködtek 
egymással, a különböző törzsek úgy gyűlölték egymást, mint bármi 
mást. Létezett azonban közöttük egyfajta laza szövetség, és a Köd
hegység orkjainak még fővárosuk is volt, Gundabad. Nem túlságo
san meglepő módon, az együttműködés a háború idején vált igazán 
szorossá, amikor nagy létszámú ork csapatok, gyakran Szauron ve
zénylete alatt, közösen képesek voltak szembeszállni a Szabad Né
pekkel. 
Az ork törzsi rendszerről vagy nőstény orkokról semmit sem tu
dunk; az orkok állítólag úgy szaporodtak, mint a békák. A különbö
ző törzsek tagjai nem sokban különböztek egymástól, bár néhányat 
(mint például a nyomkövetőket) valószínűleg különleges célokra, 
külön tenyésztettek ki. Az uruk-hai orkok más vérből származtak, és 
külsőleg sokban különböztek fajtársaiktól: nagyobbak és harciasab-
bak lettek (lásd még: félork).yt Gyűrűk Urában szereplő orkok Minas 
Morgulból, Cirith Ungol, Barad-dür és Vasudvard tornyaiból, illet
ve a Köd-hegységből és a Bakacsin-erdőből származtak. Ezek közül 
néhol egynél több törzs élt, és a legtöbb helyen az uruk-hai orkok 
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voltak a vezérek. Az orkok egy durva nyelvet használtak, amellyel a 
saját törzsükön belül megérttették magukat. A törzsek közötti kap
csolattartás eltorzított nyugori nyelven folyt (lásd még: ork nyelv). 
Azok, akik tudtak írni, a certh egyik változatát használták. A külön
böző népek általában hasonló elnevezést használtak az orkokra: a sin-
dában orch, a Fekete Beszédben uruk, ork a lefordított (és talán ere
deti) rohani szövegekben, és a Fanyüvőknél. A hobbitok goblinoknak 
nevezték, az eldák pedig Glamhoth néven is ismerték őket. 

ORMAL (Ormai) Q. Jelentése: aranyfényű. A valák két Lámpása közül 
a délen lévő. (Sz.) 

ORMENEL (Ormenel) S. Jelentése: nap-menyország. Lásd: Menelya. 
(GyU III.) 

ORNENDIL (Ornendil) Gondori dúnadán, Eldacar király fia. Hk. 1437-
ben halt meg, a Rokonviszány során Castamir elfogta és megölte. 
(GyU III.) 

OROCARNI (Orocarni) Q. Jelentése: vörös-hegyek. Az Ek. hegyei, Közép
földe keleti részén, Helcartól keletre. Másik nevük: Kelet Hegyei. (Sz.) 

OROD-NA-THŐN (Orod-na-Thőn) S. Jelentése: fenyődomb. Lásd: Dor-
thonion. (GyU II.) 

ORODRETH (Orodreth) Nolda, Finarfin második fia, Finduilas apja, Nar-
gothrond második és utolsó királya (Ek. 467-496 között). Eldamar-
ban jó viszonyban volt Fingolfin fiaival. Azon a tanácskozáson, amely 
a noldák lázadásához vezetett, Féanor unokái közül egyedül ő emelt 
szót a békésebb megoldások, a higgadt mérlegelés mellett, később 
azonban csatlakozott lázadó fivéreihez. Középföldén Minas Tirithet 
tartotta. A Dagor Bragollach során az erődöt és a Sirion hágóját védte, 
de Szauron 457-ben legyőzte. Ekkor Nargothrondba menekült. Amíg 
Finrod Berennel együtt a szilmarilt kereste, Nargothrond régenseként 
működött. Curufin és Celegorm megpróbálta aláásni a tekintélyét és 
a hatalmát. Amikor két ellenfelét elűzte, Orodreth király lett. 
Eleinte követte Finrod politikáját, meg akarta őrizni Nargothrond 
elszigeteltségét, ezért nem csatlakozott Maedhros Szövetségéhez. 
Később nem állt ki nyílt csatában Morgoth, Talath Dirnent feldúló 
csapatai ellen. A 490-es évek elején Túrinnak sikerült rávennie arra, 
változtassa meg elveit. Ezt követően rövid időre megtisztította biro
dalmát az orkoktól, Morgoth azonban hatalmas sereget szervezett, 
és - Glaurung vezetésével - ráuszította Nargohrondra. Orodreth az 
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ellenség elé sietett. Csapatait Tumhaladnál mészárolták le. Az első vo
nalban esett el. Óvatos, és kissé gyenge uralkodó volt. (Sz.) 

ORODRETH (Orodreth) S. Dúnadán, Gondor hatodik uralkodó helytar
tója Hk. 2655-85 között. (GyU III.) 

ORODRUIN (Orodruin) S. Jelentése: vörös láng hegye. Vulkanikus hegy 
Mordorban, Gorgoroth síkságán. Szauron ennek a tüzénél alkotta 
meg Mk. 1600-ban az Egy Gyűrűt. Valahányszor Szauron színre lé
pett, az Orodruin kitört. Mk. 3429-ben és Hk. 2954-ben is láng-
özönt okádott, egészen a GyH végéig. Amikor Gollum 3019-ben az 
Egy Gyűrűvel bezuhant a Végzet Lángjai közé, minden addiginál he
vesebb vulkánkitörés következett be. Az Orodruin magassága 4500 láb, 
de mivel egymagában áll a síkságon, sokkal magasabbnak tűnik. Az 
alsó része 3000 láb magas lehet, ezen helyezkedik el az 1500 lábnyira 
felnyúló kúp, amelynek a tetején a széles kráter található. A Sammath 
Naur itt, ebben a kúpban található. Aki belép ezekbe a csarnokokba, 
eljut a Végzet-katlanhoz, amelynek mélyében a Végzet Tüze ég. Egyéb 
nevei: Végzet Hegye; Amon Amarth; Tűz-hegy; Tüzes Hegy; a Tűz 
Hegye. (GyU L; GyU III.) 

OROFARNÉ (Orofarné) Fangorn egyik fája. Vasudvard orkjai a Hk. vége 
táján vágták ki. (GyU III.) 

OROM-CSATA (Battle of the Peak) Gandalf és a balrog utolsó, kétnapos 
csatája, amelyre Zirak-zigil ormán, Hk. 3019 január 23-25 között ke
rült sor. A végén a balrog lezuhant, Gandalf eszméletét vesztette. Az 
összecsapás során megsemmisült Durin Tornya és a Végtelen Lépcső. 
(GyU II.) 

OROMÉ, OROMÉ (Oromé) Q. Jelentése: kürtfúvó. Ainu, a valák urainak 
egyike, Vána hitvese. Nagy vadász. Szerette Középföldét, gyakran meg
fordult ott; ménje, Nahar hátán fáradhatatlanul üldözte Melkor ször
nyeit. Egy ilyen kaland során fedezte fel a tündéket, akiket a Nagy 
Utazáson vezetett. Szigorú volt, ha megdühödött, rettenetesnek tar
tották. Valószínűleg ő vitte Középföldére a mearákat és Araw tehe
neit. A fákat is szerette. Kürtje neve Valaróma volt. Amanban a Va-
hnor déli részén lévő erdőkben élt. Egyéb nevei: Araw (S.); Béma; 
Aldaron; Tauron; Nagy Lovas. (GyU III.; Sz.) 

OROMÉT (Oromét) Q. Jelentése: utolsó hegy. Hegy Númenor nyugati 
részén, Andúnié közelében. Tar-Minastir tornyot épített rajta. (Sz.) 
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OROPHIN (Orophin) S. Erdei-tünde Lórienből, Haldir fivére. Élt: a GyH 
idején, Lórién északi határát őrizte. (GyU I.) 

ORTHANC (Orthanc) S. Jelentése: villás magasság. Vasudvard tornya, a 
gondori dúnadánok építették négy törhetetlen, fekete sziklaoszlop
ból. A tetején lévő sima felületbe asztronómiai jeleket véstek. Körül
belül 500 láb magas, a dúnadánok valamikor a Hk.-ban hagyták el. 
2759-ig üresen állt, majd Szarumán foglalta el. A GyH során ellenállt 
az enteknek, akik minden más követ könnyedén képesek voltak szét-
repeszteni. A Nk.-ban ismét Gondor birtokába került. Egyéb nevei: 
Ravasz Elme (Roh.); Agyar-hegy (Nyűg.); Sziklacsúcsa. (GyU L; 
GyU II.; GyU III.) 

ORTHANC FÁSKERTJE (Treegarth of Orthanc) Vasudvard neve a GyH 
után, azt követően, hogy Fangorn átalakította a környékét. (GyU III.) 

ORTHANC KULCSA (Key of Orthanc) Két különös formájú, fekete kulcs, 
Orthanc kapujának zárját nyitották. (GyU II.) 

OSGILIATH (Osgiliath) S. Jelentése: csillagok citadellája. Gondor első 
fővárosa az Anduin két partján, Minas Anor és Minas Ithil között. 
A Rokonviszály során leégett, és elpusztult legnagyobb épülete, a Csil
lagkupola. Lakói közül sokan meghaltak a Hk. 1636-os járványban; 
a túlélők elmenekültek, és nem voltak hajlandóak visszaköltözni. 
A királyi udvar 1640-ben Minas Anorba költözött. 2475-ben a város 
a mordon urukok kezére került. Boromir nem sokkal később felsza
badította, de ezután sem népesült be. A GyH idején 3018 júniusában 
érte támadás. Utolsó hídja megsemmisült, keleti fele Szauroné lett. 
3019 márciusában a város nyugati felét az ithiliai Kószák védték, nem 
túl nagy sikerrel. A feljegyzésekben egyetlen olyan utalás sem szere
pel, hogy a Nk.-ban újjáépítették. A Rokonviszály bekövetkeztéig itt 
őrizték a legfontosabb palantírt. (GyU I.; GyU III.) 

OSGILIATH KÖVÉNEK TORNYA (Tower of the Stone of Osgiliath) A Csil
lagok Kupolája. (GyU III.) 

OSSE (Ossé) Q. Ainu, Ulmo maiáinak egyike. Feleségével, Uinennel ő 
uralkodott a Belső Tengereken. Szerette a viharokat, a háborgó hul
lámokat; kiszámíthatatlan volt. Melkor már Arda történelmének korai 
szakaszában elcsábította, de Ulmo visszatérítette. Barátságot kötött 
a Beleriand partjain élő telerekkel, megtanította nekik a hajóépítés 
mesterségét. Rávette a falathrímokat, maradjanak Középföldén; rá
beszélte Ulmót, horgonyozza le Tol Eresséát Aman partjai mellett. 
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A Mk. elején ő emelte ki Númenor szigetét a Tengerből. Sinda neve 
Gaerys. (Sz.) 

OssiRlAND (Ossiriand) S. Jelentése: hét-folyó-föld. Beleriand egyik része, 
az Ered Luin és az Ascar, a Gelion, valamint az Adurant határolja. 
Azért nevezik így, mert hét folyó (a Gelion és mellékvizei) halad át 
rajta. Erdős terület, itt éltek a laiquendek. Beleriand háborúi nem dúl
ták fel különösebben. Másik neve: Lindon. (A későbbi korokban in
kább ezt használták.) (GyU II.) 

OST-IN-EDHIL (Ost-in-Edhil) S. Jelentése: tündék városa. Gwaith-i-Mir-
dain városa Eregionban, Mk. 1697-ben, a tündék és Szauron közötti 
háborúban rombolták le. (Sz.) 

OSTOHER (Ostoher) Q. Jelentése: erőd ura. Dúnadán, Gondor hetedik 
királya (Hk. 411-92 között). Újjáépítette Minas Anort, nyaranta ott 
lakott. (GyU III.) 

OSTROM (Siege) Lásd: Barad-dűr ostroma. 



Ö Lásd: Szauron. 
ÖBÖL KAPITÁNYA (Captain of the Haven) Umbar uralkodójának, vagy 

magas rangú lakójának címe, Hk. 2980-ban. (GyU III.) 
ÖLES GORBADOK (Gorbadoc „Broadbelt") Lásd: Borbak Gorbadok 
ŐRDOMB (Hill of Guard) Mindolluin legkeletibb nyúlványa, erre épült 

Minas Tirith. A dombot egy keskeny sziklagerinc kötötte össze a he
gyekkel. (GyU III.) 

ÖREG Lásd: Cövek Bódi. 
ÖREG ERDŐ (Old Forest) Erdő Bakfölde és a Sírbuckák között, az Eria-

dort hajdan beborító hatalmas erdőség maradványa. Fái - különösen 
a Fűztekeres mellettiek - gonoszak és mozgékonyak. Külsőre hason
lítanak a Fangorn-erdő entjeire, és legalább olyan vének. Bombadil 
Tornának, aki az Erdő keleti széle mellett lakott, nagy hatalma volt az 
itt élőkön. Hk. 1409-ben Cardolan dúnadánjai közül néhányan itt 
kerestek menedéket, amikor Angmar lerohanta a hazájukat. Valamivel 
később, a Hk.-ban az erdő fái megtámadták Bakföldét, de kénytele
nek voltak visszavonulni, mert a hobbitok óriási tüzet gyújtottak. 
(GyU I.; GyU II.) 

ÖREG FŰZFA-APÓ (Old Man Willow) Élt: Ek.-Nk. Gonosz szívű fűzfa 
az Öreg Erdőben, a Fűztekeres közelében állt. Az Erdő nagy része 
fölött hatalma volt, bár közel sem rendelkezett akkora erővel és be
folyással, mint Bombadil Torna. Vén Szürke Fűzfa-apónak; Fűzem
bernek és Nagy Fűznek is nevezték. (GyU I.; TB) 

ÖREG RÓRI (Old Rory) Lásd: Borbak Rorimak 
ÖREG TÓBi (Old Toby) Lásd: Kürtös Tobold. 
ÖREG TUK (Old Took) Lásd: Tuk Gerontius. 
ÖREGEK NÉPE (Elder Kindred) Lásd: Tündék. 
ÖRÖK-EGY (Ever-eve, Evereven) Lásd: Valinor. 
ÖRÖK ÉJ (Evernight) Az Árnyas Tengerek. (GyU I.) 
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ÖRÖK FEHÉR HEGY (Mount Everwhite) Lásd: Oiolossé. 
ÖRÖKIFJÚ Lásd: Vána. 
ÖRVADON (Watchwood) Az entek és a huornok erdeje Vasudvard gyű

rűjében, a GyH idején. Azért nevezték így, mert az Orthancban ra
boskodó Szarumánt őrizte. (GylJ II.) 

ŐRZŐK (Watchers) Lásd: Északi Kószák. 
ŐRZÖTT BIRODALOM; ŐRZÖTT ORSZÁG (Guarded Realm) Lásd: Va-

linor. 
ŐRZÖTT SÍKSÁG (Guarded Plain) Lásd: Talath Dirnen. 
ŐSI HÁZAK (Ancient Houses) Az edánok Három Háza. (GyU II.) 
ŐSI NYELV; ŐSI BESZÉD (Ancient Speech, Ancient Tongue) A quenya. 
„ ( G y U I . ) 
ŐSNYUGAT (Ancient West) Amant nevezték így a Hk.-ban, miután ki

emelték Ardából. (Sz.) 
ŐssöTÉT (Ancient Darkness) A Semmi. (Sz.) 
ŐSVILÁG; ÓVILÁG (Ancient World) Az Ek. világa, Aragorn nevezte így. 
.. (GyU I.) 

ÖT SEREG CSATÁJA (Battle of the Five Armies) Csata, amelyet Ereboron 
és környékén vívtak Hk. 2941-ben. Az egyik oldalon az esgarothi és 
suhatagi emberek, a Bakacsin-erdő északi részéről érkezett tündék, 
az Ereborból és a Vas-domboktól jött törpök álltak, a másikon a Köd
hegység orkjai. Hála annak, hogy időben érkezett Beorn és a Köd
hegység sasainak segítsége, a jók győztek. Sajnos II. Thorin elesett. 
Az emberek parancsnoka Bárd, a tündéké Thranduil, a törpöké pedig 
II. Thorin és Vaslábú Dáin volt. Az orkokat Bolg vezette. Egyebek 
között Gandalf és Bilbó is részt vett az ütközetben. (GyU III.) 



PÁFRÁNY (Ferny) Brí-beli és talán Megye-lakó ember család neve. (GyU I.) 
PÁFRÁNY POCKÓ (Bili Ferny) Brí-beli ember, Szarumán szolgája. Élt: 

a GyH idején. Hk. 3019-ben nagy felfordulást okozott Bríben, 
majd átvonult a Megyébe, ahol rábízták a Borbuggyan hídjánál ta
lálható kapu őrzését. Frodó Hk. 3019. október 30-án száműzte a 
Megyéből. A hobbitok a Főnök Nagyemberének is nevezték. (GyU L; 
GyU III.) 

PÁFRÁNY VILI Azonos Páfrány Pockóval. A szöveg magyar nyelvű vál
tozataiban mindkét nevet említik. 

PAJKOS PÓNI (Prancing Pony, The) Fogadó Bríben, amelynek tulajdo
nosa a Papsajt család. A GyH idején Papsajt Ászoké volt. A pipafű 
elfüstölés művészetének otthona és központja, nyugodt időkben Eria-
dor hírközpontja. 

PALANTÍROK (Palantíri) Q. Jelentése: távol-látó. Kristálygömbök, ame
lyeket a noldák készítettek Eldamarban. A Mesterkövet Avallóné Tor
nyában tartották, de az eldák hét palantírt ajándékoztak Amandilnak. 
A gömbök megmutatták a térben és időben távol lévő dolgokat, kü
lönösen azokat, amelyek valamelyik másik palantír közelében voltak. 
Az erős akaratú személyek megtanulhatták a használatukat, irányítá
sukat, a segítségükkel bárhová, bármilyen időbe elláthattak. 
Númenor bukását követően, Elendil Középföldére vitte a palantíro-
kat. A legnagyobb hatalommal bírót, Osgiliath Csillagkupolájában he
lyezte el; ezzel egyszerre láthatta a többit, amelyeket Minas Ithilbe, 
Minas Anorba, Orthancba, Annúminasba, Elostirionba és Amon Sűl 
Tornyába vitetett. Elendil bukását követően az eldák gondjaikba vet
ték a korábban Elostirionban lévő követ, amin keresztül csak Halha
tatlanföldre lehetett átlátni. Időnként elzarándokoltak hozzá, hogy 
megnézzék Eldamart és Valinort. Később, Hk. 3021-ben ez a palan
tír felkerült arra a fehér hajóra, amelyik a Gyűrű-őrzők utolsó csapa-
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tát szállította. Amon Sűl palantírját sokáig Rhudaur és Cardolan őriz
te, ez volt az Északi Királyság legfontosabb köve. Egyet-egyet Arthe-
dain és az eldák birtokoltak. Hk. 1409-ben Angmar lerombolta Amon 
Sűl Tornyát, de Arthedain visszaszerezte a palantírt, és Fornostba 
vitte. Amon Sűl és Annúminas köveit egészen Arthedain bukásáig 
Fornostban tartották. Akkor tűntek el, amikor Arvedui hajója el
süllyedt. 
Osgiliath palantírja akkor veszett el, amikor a Rokonviszály során le
égett a város. Minas Ithil palantírját a nazgűlok szerezték meg, ami
kor Hk. 2002-ben elfoglalták a várost; tőlük Szauronhoz került. 
Ezután veszélyes volt a kövek használata, különösen Minas Anoré, 
mert az Ithil-kő ezzel állt a legszorosabb kapcsolatban. Az Ithil-követ 
a GyH és Szauron bukása után valószínűleg megsemmisítették. 
Gondor királyai és helytartói Minas Ithil bukása után nem használ
ták Minas Anor palantírját - egészen a GyH-ig, amikor II. Denethor 
úgy érezte, a kőtől kell segítséget kérnie, Szauron legyőzéséhez. Szau
ron manipulálta Denethor látomásait, megtámadta az elméjét. A hely
tartó megőrült a pelennori csatában; a követ a kezében tartva, fel
gyújtotta magát. Ezt követően a palantírban csak két lángoló kezet 
lehetett látni. 
A hetedik palantírt, az orthancit, a Hk.-ban nem sokat használták. 
2759-től Szarumán birtokába került, ő többször is belenézett. A GyH 
során Gríma kihajította a követ a toronyból. Aragorn megszerezte és 
használta. A kő segítségével sok mindent meglátott, egyebek között 
a Gondor felé közeledő kalózflottát. E tudás birtokában megszer
vezhette az akciót, amelynek végeredménye a pelennori győzelem 
volt. A GyH után az uralkodáshoz használta: a birodalmában uralko
dó állapotokról tájékozódott. A palantírok egyéb nevei: Látókövek; 
Hét Kő; Hét Látókő. (GyU II.; GyU III.) 

PÁLINKÁS-FOLYÓ A Borbuggyan neve a TB. magyar fordításában. 
PAPSAJT (Butterbur) Ember család Bríben, tagjai nemzedékek óta a Paj

kos póni tulajdonosai voltak. (GyU I.) 
PAPSAJT ÁSZOK (Barliman Butterbur) Brí-beli lakos, a GyH idején a Paj

kos póni elnevezésű fogadó tulajdonosa, Gandalf barátja. Alacsony 
volt, kövér és kopasz, az arca vörös. Nem lehetett gyors felfogásúnak 
nevezni, a memóriája is rossz, viszont nagyon jószívű volt. Bariinak 
is nevezték. (GyU I.; GyU III.) 
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PARÁZSPATÁJÚ (Firefoot) Rohani ló, a GyH idején Eomer hátasa. (GyU II.) 
PARITTYÁS HÍD (Bridge of Stonebows) Híd a Baranduinon, a Nagy Ke

leti Országúton; Arnor építette. Nagy-hídnak, vagy Borbuggyan híd
jának is nevezik. A GyH idején a hobbitok az utóbbi néven emleget
ték. (GyU L; GyU III.) 

PARMA (Parma) Q. Jelentése: könyv. A p tengwa neve (2), értéke a leg
több rendszerben:/?. (GyU III.) 

PARMATÉMA (Parmatéma) Q. Jelentése: p-sorozat. A tengwák második 
sorozata. A Hk.-ban általában a labiális és bilabiális hangok jelölésé
re használták. (GyU III.) 

PARTH GALEN (Parth Galen) S. Rét Nen Hithoel és Amon Hen között. 
(GyU I.) 

PARTOK URA Lásd: Falastur. 
PELARGIR (Pelargir) S. Jelentése: királyi hajók kikötője. Város, Gondor 

legfontosabb kikötője az Anduinon, a Sirith torkolatánál. Mk. 2350-
ben épült. Ez lett a Hűségesek legnagyobb kikötője. Númenor bukása 
után Elendil itt ért partot. I. Eárnil Hk. 920-ban újjáépítette. A Hajó
királyok innen indítottak támadásokat az umbari régió ellen. A Rokon
viszály alatt az Erűi gázlójánál lezajlott csata után a lázadók kezére 
került, és egy éven át ellenállt Eldacar ostromának. A GyH során a 
kalózok foglalták el, de őket legyőzték a Holtak. (GyU L; GyU III.) 

PELENDUR (Pelendur) Q. Dúnadán Húrin Házából, Gondor helytartója 
(Hk. 1944-1998 között). Egy éven keresztül uralkodott Gondorban, 
Ondoher király 1944-ben bekövetkezett halála után. Arvedui miatta 
nem kaphatta meg a koronát. (GyU III.) 

PELENNOR (Pelennor) S. Jelentése: körbekerített föld. Gondornak a Minas 
Tirith körüli területe. Szép, termékeny föld. A GyH idején a Ram-
mas Echor zárta le, itt vívták a pelennori csatát. Egyéb nevei: Pelen
nor mezeje; Pelennori mező. (GyU III.) 

PELENNOR MEZEJE (Fields of Pelennor) Lásd: Pelennor. 
PELENNORI CSATA (Battle of the Pelennor Fields) A GyH és a Hk. leg

nagyobb csatája. Hk. 3019. március 15-én került rá sor. Szauron se
rege 30 000 haradiból, rengeteg keletlakóból, variágból, orkból állt, 
vezére a nazgülok ura volt. Minas Tirith erőit 3-4000 ember, osgi-
liathiak és ithiliaiak, 6000 rohani Kósza segítette. Hajnal előtt a naz
gülok ura bezúzta Minas Tirith kapuját, de a rohírok érkezése miatt, 
nem juthatott keresztül rajta. A rohírok, Théoden vezetésével, kora 
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reggel szétszórták a haradiakat. A nazgűlok ura azonban csapást mért 
rájuk, és megölte Théodent. Vele Éowyn és Trufa végzett. Éomer ez
után a rohírokkal a haradiakra támadt, de annak ellenére, hogy segítsé
gére sietett az Imrahil által vezetett gondori lovasság, az olifántok, és 
az ellenség túlereje miatt, nem győzhetett. Gothmog, az ellenség új 
parancsnoka bevetette tartalék erőit, és a gondori lovasságot vissza
űzte Minas Tirith alá. Dél körül a rohírokat bekerítették, ám ekkor 
Harlondban partot értek Aragorn hajói. (Aragorn nem sokkal koráb
ban csapást mért az umbari kalózokra.) Gondor serege végigsöpört a 
pelennori mezőn. Napnyugtára az ellenséges harcosokat megölték, 
vagy visszaűzték a Rammas Echor mögé. (GylJ III.) 

PELÓRI (Pelóri) Q. Jelentése: kerített magaslat. Aman nagy hegylánca, 
félhold alakban állt Ekkaiától keletre; ez alkotja Valinor északi, keleti 
és déli határát. A valák emelték, amikor letelepedtek Amanban; Mel-
kor ellen akartak védekezni vele. Ez volt Arda legmagasabb hegylánca. 
Hágója a Calacirya. A szövegekben csak két hegyét nevezik meg: a kö
zéptájon álló Taniquetilt és a déli Hyarmentirt. Egyéb elnevezései: 
Aman Hegyei; Valinor Hegyei; Véd-hegység; Hegyfal. (GylJ III.; Sz.) 

PÉNTEK Lásd: Highdei. 
PÉNZ (Money) Bizonyos állításokkal ellentétben, a GyU-ban igenis ta

lálhatók utalások a pénzre, különösen a Bríben játszódó jelenetek
ben. Ott egy póni ára négy ezüst volt. Harminc ezüst elvesztése ko
moly csapást jelentett Papsajt Ászok számára, egy arany gáláns jutalom 
volt a jó hír hozójának. Nár „néhány, keveset érő pénzdarabot" ka
pott Azogtól, aki meg akarta sérteni őt. Az aranyat és ezüstöt, amit 
Bilbó szerzett, vélhetőleg beolvasztották, a fémből pénzérméket ver
tek. Valószínű, hogy Középföldén több különböző fizetőeszközt 
használtak, amelyeknek megvolt az átváltási rendszerük — csakúgy, 
mint a középkori Európában. (GylJ I.; GyU III.) 

PERDIPUNTALÓ (Thellamie) Sziget Bilbó egyik versében. A név valószí
nűleg egy tünde szó utánzata, a hely vélhetőleg képzeletbeli. (TB.) 

PEREDHIL (Peredhil) S. Jelentése: fél-tünde. Elros és Elrond, Eárendil és 
Elwing két gyermeke. Adán és elda vér keveredett az ereikben. Az 
Ek. végén választhattak, melyik fajhoz kívánnak tartozni. Elros az edá-
nokkal maradt, a valáktól több emberöltőnyi életet kapott. Elrond 
tünde nemes lett, hatalmas és bölcs úr. Gyermekei szintén eldönthet
ték, melyik fajhoz kívánnak tartozni; akkor kellett választaniuk, ami-
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kor Elrond elhagyta Középföldét. Mindhárom gyermeke a halandó
ságot választotta. (GyU I.) 

PERFAN Lásd: Periannath. 
PERIANNATH (Periannath) S. Szó szerinti jelentése: félszerzet. Lásd: 

Hobbitok. (GyU III.) 
PHURUNARGIAN (Phurunargian) Nyűg. Jelentése: törp-telep. Lásd: 

Khazad-dúm. (GyU III.) 
Pici TÖRPÖK (Petty-Dwarves) Lásd: Noegyth Nibin. 
PlNNATH GALEN Lásd: Pinnath Gelin. 
PlNNATH GELIN (Pinnath Gelin) S. Jelentése: zöld lankák. Domb Gön

dör délnyugati részén, Anfalastól északra. Nyugoriul Zöld Dombok
nak nevezik. (GyU I.) 

PlPAFÜ (Pipe-weed) Középfölde dohánya. Eredetileg Númenorból vit
ték át Középföldére. Gondorban vadon is megtermett, északon vi
szont gondozást igényelt, és csak olyan helyeken marad meg, mint 
Lápatorok és Brí. Gondorban virágai illata miatt kedvelték, a hobbitok 
azonban dohányként fogyasztották. Először valószínűleg Brí hobbit-
jai szívták. A törpök, a kóborlók, Gandalf, és a többi vándorló a Paj
kos pónihoz címzett fogadóban ismerte meg. Kürtös Tobold volt az, aki 
a Megyében először megpróbálkozott a termesztésével (Hk. 2670 tá
ján). Gandalf, Aragorn, Trufa, Pippin és Gimli szerettek füstölni, 
Legolas azonban - a többi tündéhez hasonlóan - helytelenítette ezt 
a szokást. A Déli Fertályban termesztették a pipafű legjobb fajtáit, 
név szerint: a Lápatorokit, a Vén Tóbit, a Déli Csillagot. Megyei le
vélnek is nevezték. Gondorban (sinda nyelven) galenasnak vagy édes 
galenasnak hívták; nyugoriul „nyugathoni embernép füve"-ként em
legették. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

PlPALEVÉL (Pipe-leaf) Lásd: Pipafű. 
PIPITÉR A GyU film első részében Csavardi Rózsa neve. 
PIPPIN (Pippin) Lásd: Tuk Pelegrin. 
PIROS KÖNYV Lásd: Nyugatvégi Piros Könyv. 
PISZKE (Nibs) Lásd: Csűrös Kara. 
POCSLÁB (Puddifoot) Hobbit család, egyik ága a GyH idején Tönkösön 

lakott. (GyU I.) 
PÓKÁRNYAK A Jajkak című megyei versben találkozhatunk velük. Vél

hetőleg kitalált dolgok, de gyanítjuk, hogy a hobbitok azt próbálták 
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megfogalmazni, amivel a Bakacsin-erdőben találkoztak. Lásd még: 
Jajkak, Hideglelős Hegyek, Varangy-kút. (TB) 

PÓNI Lásd: Pajkos póni. 
POROS (Poros) S. Folyó. Ephel Dúath déli részénél ered, a delta fölött 

ömlik az Anduinba. Ithilia déli határvonala. Gázlójánál Hk. 2885-ben 
fontos csatát vívtak a haradiakkal. (GyU III.) 

POSTAMESTER (Postmaster) A nagyüregi ispán egyik címe és hivatala, 
a futárszolgálat irányítója. (GyU I.) 

POTROH (Hogg) Megye-lakó hobbit család neve, a Leven Gyula című 
hobbit vers egyik szereplője. Lásd még: Hogg. (TB.) 

POZSGA (Goodbody) Megye-lakó hobbit család, tagjai vélhetőleg a fel
sőbb osztályhoz tartoztak. (GyU L; GyU III.) 

POZSGA LILI (Lily Goodbody) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2822-2912. 
Zsákos Balbó legkisebb gyermeke. Pozsga Togóhoz ment feleségül. 
(GyU III.) 

POZSGA T O G Ó (Togo Goodbody) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 29. sz. 
Zsákos Lilit vette feleségül. (GyU III.) 

PÖRÖLYKEZŰ (Hammerhand) Lásd: Helm. 



QUELLE (Quelle) Q. Jelentése: elmúlás. Az elda loa negyedik évszaka, nagy
jából a mi október-novemberünknek felel meg. Sinda alakja: sirith. Egyéb 
nevei: lasselanta, narbeleth. Az emberek quellének vagy lasselantának 
nevezik a yávié vége és hrívé kezdete közötti időszakot. (GyU III.) 

QuENDEK (Quendi) Q. Szó szerinti jelentése: a beszélők. Lásd: Tündék. 
(GyU III.; S) 

QuENTA SlLMARlLLlON (Quenta Silmarillion) Q. Jelentése: a szilmarilok 
története. Arda korai időszakának története, amelynek elején megte
remtődtek a valák Lámpásai, végén pedig sor került a Nagy Csaták
ra és Melkor elűzésére. A beleriandi eldák állították össze a szöveget, 
különböző forrásokra hagyatkozva. A történet a noldák lázadására és 
a Nagy Kincs Háborújára koncentrál. Nagy hangsúlyt kapnak benne 
az edánok tettei, de a középpontban a Két Fa és a szilmarilok be-
mocskolásának története áll. Bilbó vélhetőleg ebből az anyagból is le
fordított valamennyit. A szöveg szoros kapcsolatba hozható az 
Ainulindalével és a Valaquentával. (GyU III.) 

QuENYA (Quenya) Q. Jelentése: beszéd. A valinori eldák nyelve, me
lyet az első quendek használtak Cuiviénenben. Halhatatlanföldön és 
Középföldén lassú változáson ment keresztül. Nyugaton a telerek 
egészen más dialektusát beszélték, mint az amani noldák vagy va-
nyák. Halandóföldön a nolda száműzöttek használták, itt is kisebb 
átalakulások mentek végbe rajta. Mivel ez volt a Testvérmészárlás vég
rehajtóinak nyelve, Thingol betiltotta a használatát, de a noldák és az 
edánok, valamint az entek, továbbra is ezt beszélték. Az eldákkal 
kapcsolatba kerülő dúnadánok is megtanulták. Gyönyörű, dallamos 
nyelv volt, kiválóan alkalmas költői művek megalkotására. Egyéb el
nevezései: Ösi Nyelv; Ösi Beszéd; Nemes Beszéd. (GyU III.) 

QuESSE (Quesse) Q. Jelentése: toll. A O tengwa neve (4), eredeti érté
ke: kw. (GyU III.) 
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RADAGAST (Radagast) Az Istárok egyike. Rhosgobelnél élt, a növények
kel és az állatokkal kapcsolatos varázslatok mestere volt. A madarakat 
különösen szerette. Azon kívül, hogy akarata ellenére elősegítette, 
hogy Szarumán fogságba ejtse Gandalfot, és - szintén akaratán kívül 
- segítette a Szürke Varázsló szökését, nem sok mindent tett a GyH 
idején. Barna Radagastnak is nevezték. (GyU I.) 

RADBUG (Radbug) Cirith Ungol Tornyának orkja. Shagrat kinyomta a 
szemét, amikor - a Torony orkjai és Gorbag bandája közötti harc 
után - nem teljesített egy parancsot. Kimúlt: Hk. 3019. (GyU III.) 

RADHRUIN (Radhruin) S. Jelentése: láng. Adán az Első Házból, Barahir 
utolsó tizenkét haramiájának egyike. Meghalt: Ek. 460. (Sz.) 

RAGNOR (Ragnor) S. Adán az Első Házból, Barahir utolsó tizenként ha
ramiájának egyike. Meghalt: Ek. 460. (Sz.) 

RAMDAL (Ramdal) S. Jelentése: fal-vég. Domb vagy dombság Kelet-
Beleriandban, az Andram keleti vége. (Sz.) 

RAMMAS ECHOR (Rammas Echor) S. Jelentése: nagy-fal-kör. A fal, 
amelyet II. Ecthelion helytartó épített Pelennor köré az ithiliaiak -
Hk. 2954-ben bekövetkezett - dezertálása után. A GyH idején meg
erősítették, de 3019 március 13-án a Fekete Lovas serege könnyedén 
lerombolta. (GyU III.) 

RÁNA (Rána) Q. Jelentése: vándor, kóborló. A hold nolda neve. (Sz.) 
RANUGAD (Ranugad) Hőbb. Szó szerinti jelentése: otthon ülő. Lásd: 

Cövek Bódi. 
RATH CELERDAIN (Rath Celerdain) S. Jelentése: lámpáskészítők utcája. 

Széles utca Minas Tirith első szintjén, a Nagy Kapuhoz vezet. Itt állt 
a Régi Vendégház. Nyugoriul Mécseskészítők utcájának nevezik. 
(GyU III.) 

RATH DÍNEN (Rath Dinen) S. Jelentése: csendes utca. A Megszentelt 
Hely (Minas Tirith) főutcája. (GyU III.) 
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RATHLÓRIEL (Rathlóriel) S. Jelentése: út-arany; aranymeder. Az Ascar 
folyó neve, miután a nogrodi törpék által Doriathtól elvett kincset, 
elsüllyesztették benne. (Sz.) 

RAUROS (Rauros) S. Jelentése: bömbölő áradat. Vízesés az Anduinon, 
Nen Hithoeltől délre, ahol a folyó leomlik az Emyn Muil magasából. 
A gondori királyok által épített Északi Lépcsőn lehet keresztüljutni 
rajta. (GyU I.) 

RAUROS-ZUHATAG (Falls of Rauros) Lásd: Rauros. 
RÉ (Ré) Q. Jelentése: nap. Az eldák szoláris napja, napnyugtától napnyug

táig tart. Elképzelhető, hogy a dúnadánok is így nevezték a napot. 
(GyU III.) 

REGGEL KAPUI (Gates of Morning) Lásd: Éj Kapui. 
RÉGI DÉLI ORSZÁGÚT (Old South Road) Az Északi Országútnak a Thar-

badtól délre eső része. (GyU I.) 
RÉGI GÁZLÓ (Old Ford) Gázló az Anduinon lovak, pónik számára, a 

Régi Erdei Út mentén. (H.) 
RÉGI GYÜMÖLCSÖS (Old Grange) Gyümölcsösken a hobbitfalvi út nyu

gati oldalán, a Víztől északra. Amikor Lothó volt az úr a Megyében, 
emberei feldúlták. (GyU III.) 

RÉGI VENDÉGHÁZ (Old Guesthouse) Nagy épület Minas Tirithben, Rath 
Celerdainban. A Gondor ostroma alatt a városban maradt néhány fiú, 
ezen a helyen „állomásozott". (GyU III.) 

REGION (Region) S. Jelentése: tövises. Sűrű erdő Kelet-Beleriandban, 
az Esgalduin és az Áros között, Dor Dínentől délre. A Nagy Utazás 
során néhány nolda itt pihent meg. Később, az Ek.-ban számos sinda 
lakhelye volt, a doriathi királyság része lett. (Sz.) 

REGION ERDEJE (Forest of Region) Lásd: Region. 
REJTETT FÖLD (Hidden Land) Lásd: Lórién. 
REJTETT KIRÁLYSÁG (Hidden Kingdom) Lásd: Doriath. 
REJTETT KIRÁLYSÁG (Hidden Kingdom) Lásd: Gondolin. 
RÉMDOMB (Scary) Falu a Keleti Fertályon. (GyU I.) 
RÉMDOMBOK (Hills of Scary) Dombok a Megye Keleti Fertályában, 

Kotoréklik közelében. (GyU L; GyU III.) 
REMÉNY Lásd: Estei. 
REMMIRATH (Remmirath) S. Jelentése: háló-ékkövek. A Fiastyúk. Nyu-

gori neve: Hálós Csillagok. (GyU I.; GyU III.) 
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RERIR-HEGY (Mount Rerir) Hegy Beleriandban, az Ered Luin északi nyúl
ványának része. A caranthiri noldák megerősítették, de a Dagor Bra-
gollach után mégis az ellenség kezére került. (Sz.) 

RÉSZEGÍTŐ SÖR Lásd: Baranduin. (GyU III.) 
RÉTÉ (Rethe) A Megye és Brí kalendáriuma szerint az év harmadik hó

napja, nagyjából a mi márciusunknak felel meg. (GyU III.) 
RETTEGÉS VÖLGYE Lásd: Ered Gorgoroth. 
RHÍW (Rhíw) S. Jelentése: tél. A hríve sinda alakja. (GyU III.) 
RHOSGOBEL (Rhosgobel) S. Radagast lakhelye a Bakacsin-erdő déli ha

tárának közelében, az Anduin völgyében. (GyU I.) 
RHOVANION (Rhovanion) S. A Köd-hegység és a Folyó-folyó közötti 

terület neve. Nyugoriul Vadonföldének nevezik. (GyU I.; GyU III.) 
RHUDAUR (Rhudaur) S. Jelentése: kelet... Eriador egyik része, a Hk. 861-

ben, Eárendur egyik fia által alapított királyság neve. A terület határai: 
Szeles-dombok, Etten-szik, Köd-hegység, Folyóköz. Kevés dúnadán 
élt ezen a vidéken. 1350-ben a királyságot már a domblakók uralták, 
akik Angmar szövetségesei voltak. Az angmari Boszorkánykirály 1975-
ben bekövetkezett veresége után Rhudaur népe szétszóródott, vagy 
megsemmisült. (GyU I.; GyU III.) 

RHÜN (Rhün) S. Jelentése: kelet. A gondori dúnadánok nevezték így a 
Rhűn-tengertől keletre eső vidékeket. Az Ek.-ban Oromé ide jött 
vadászni. Fénykorában Gondor uralta ezt a területet, de legalábbis a 
nyugati részét. A Hk. 5. századát követően a keletlakók, különböző 
embercsoportok éltek ezen a tájon. Többségük - gyakran Szauron 
ösztönzésére - háborút viselt Gondor ellen. Nyugori neve: Kelet; 
Keletfölde. (GyU L; GyU III.) 

RHÜN-TENGER (Sea of Rhün) Nagy beltenger Mordortól északkeletre. 
A térképek szerint csak a Celduin és a Carnen táplálja, lefolyása 
nincs. Belső Tengernek is nevezik. (GyU I.; GyU III.) 

RÍAN (Rían) S. Adán az Első Házból, Belegund leánya. Dagor Aglareb 
után Dorthonionból Dor-lóminba menekült, Emeldirrel. Ek. 473 ta
vaszán feleségül ment Huorhoz, aki két hónappal később a Nirnaeth 
Arnoediadban meghalt. Azon a télen Rían megszülte fiát, Tuort, akit 
a mithnmi sindákra bízott. O maga a Haudh-en-Ndenginhez ment, 
lefeküdt rá és meghalt. (Sz.) 

RlMMON (Rimmon) Hegy Ered Nimrais északi részén, ezen állt Min-
Rimmon jelzőtornya. A név eredete ismeretlen. (GyU I.) 

299 



RlNGARÉ (Ringaré) Q. Jelentése: hideg. A királyok és a helytartók idő
számítása szerint az év tizenkettedik, az új időszámítás szerint kilen
cedik hónapja. Nagyjából a mi decemberünknek felel meg. A név sinda 
formája, amelyet csak a dúnadánok használnak: girithron. (GyU III.) 

RlNGlL (Ringil) S. Jelentése: hideg csillag; hideg szikra. Fingolfin 
kardja. (Sz.) 

RÍNGLÓ (Ringló) S. Jelentése: hideg áramlat. Folyó Lamedonban (Gön
dör), a Morthond legnagyobb mellékfolyója, nem sokkal a torkolata 
fölött csatlakozik hozzá. A Ciril a Ringlóba ömlik. (GyU III.) 

RÍNGLÓ-VÖLGY (Ringló Vale) A Ringló völgye Lamedonban. (GyU III.) 
RlNGWIL (Ringwil) S. Szó szerinti jelentése: hideg. Folyó, vagyis inkább 

patak Beleriand nyugati részén, keleti irányba tartva átszeli a Taur-
en-Farothot, és Nargothrondnál ömlik bele a Narogba. (Sz.) 

RlVIL (Rivil) S. Patak, amely Dorthonion nyugati részétől északnyugat 
felé tartva, a Sirionba ömlik. (Sz.) 

RlVIL KÚTJA (Rivil's Well) Patak Nyugat-Dorthonionban, a Rivilt táp
lálja. Béren itt ölte meg azt az orkvezért, amelyik korábban meggyil
kolta az apját, és itt szerezte vissza Barahir gyűrűjét. (Sz.) 

RoÁC (Roac) Az erebori hollók vezetője, Carc fia, a törpök barátja. 
Hk. 2941-ben Thorin tanácsadója és futára volt, ő számolt be a törp-
nek Szmog haláláról, ő küldte el a hollókat, hozzák el Durin népének 
törpjeit Ereborból. (H.) 

ROCHALLOR (Rochallor) S. Jelentése: ló. Fingolfin lova, vélhetőleg va-
linori vérvonalból származott, őseit Féanor és a Száműzöttek hozták 
Középföldére. (Sz.) 

RODYN (Rodyn) Lásd: Valanya. 
ROHAN (Rohan) S. Jelentése: ló-föld. A rohírok királysága, mely az Ered 

Nimrais, a Vas-folyó, a Köd-hegység, Fangorn és a Limjód, az Anduin, 
az Entséd torkolatvidéke között helyezkedik el. Valamikor Gondor 
provinciája volt - ekkor Calenardhonnak nevezték -, de Hk. 2510-
ben Cirion Éothéod népének ajándékozta, hálából a Celebrant me
zejénél vívott csatában nyújtott segítségükért, és Eorl Esküjéért. Ezt 
követően a vidéket Gondorban Rohannak nevezték; királyai Eorl le
származottai lettek. A rohírok lovakat tenyésztettek a zöld pusztá
kon, és helyreállították az Ered Nimraisban lévő régi erődítménye
ket. Ezek közül a legfontosabbak: Dúnharg és a Helm-szurdok. Az 
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első királyok Dúnharg alatt felépítették a fővárost, Edorast, ennek 
ellenére a legtöbb rohír továbbra is kis tanyákon élt. 
2758-ban Rohant lerohanták a Wulf által vezetett dúnföldiek. A kö
vetkező év tavaszán Fréaláf kiűzte a betolakodókat. 2799 után a Nan-
duhirion melletti csatából elmenekülő orkok jelentettek gondot, őket 
2864-re zavarták el az Ered Nimraisból. 2960 körül Szarumán zaklatta 
az országot, támadásai a GyH idején egyre elszántabbá váltak. A GyH-
ban hatalmas, orkokból és dúnföldiekből álló sereg szállta meg Ro
hant. A rohírok két csatában is vereséget szenvedtek a Vas-folyónál, 
ám a kürtvári csatában - Gandalf és a huornok segítségével - össze
zúzták a betolakodók seregét. Rohan mindvégig szoros kapcsolatban 
állt Gondorral. A GyH során tette legnagyobb szolgálatait a dúnadán 
királyságnak: Kószái kulcsfontosságú szerepet játszottak a pelennori 
csatában. A rohírok Lovasvégnek nevezték földjüket, az orkok Ló-
országnak. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

ROHAN FEHÉR ÚRNŐJE (White Lady of Rohan) Lásd: Éowyn. 
ROHAN KAPUJA (Gap of Rohan) Átjáró Rohanban, a Fehér- és a Köd

hegység között. (GyU I.) 
ROHAN LOVASAI (Riders of Rohan) Rohan lovagjai. Éoredekbe szerve

ződtek, és egy urat szolgáltak, mint például Théoden lovagjai, akiket 
a Királyi Ház Lovasainak neveztek. A nemesi házak lovagjain kívül 
sok olyan harcos is volt közöttük, akik csak szükség esetén ragadtak 
fegyvert. Kiváló lovasok voltak. Fegyvereik: kard, pajzs, lándzsa. Ró
luk kapta a nevét új földjük, a Lovasvég. (GyU II.; GyU III.) 

ROHERYN (Roheryn) S. Jelentése: az úrnő lova. Élt a GyH idején. Aragorn 
lova volt, erős, büszke állat. A GyH idején Halbarad vitte el Aragorn-
nak, aki a háború végéig nem vált meg tőle. Azért kapta ezt a nevet, 
mert Arwen ajándéka volt. (GyU III.) 

ROHÍR NYELV (Rohirric) A rohírok nyelve. Kapcsolatban van az Anduin-
völgyben élő emberek nyelvével. Valószínűleg az adűni átalakult vál
tozata, így a nyugori távoli rokona, bár annál sokkal archaikusabb. 
Az északi hobbitok is ezt beszélték, a rohír és a hobbit nyelvekben 
még a GyH idején is voltak egyforma szavak, kifejezések. A rohírok 
a Nk.-ban sem felejtették el őseik nyelvét. (GyU III.) 

ROHÍROK (Rohirrim) S. Jelentése: lovas-úr nép. Emberek, Rohan lakói, 
az éothéodok leszármazottai. Gondor hálából nekik ajándékozta a ké
sőbb Rohan néven ismertté vált területet. A rohírok magasak voltak, 
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szőkék, az arcuk csinos. Körülbelül nyolcvan évig éltek, de idős ko
rukban is erősek maradtak. A lovakat mindennél jobban szerették, 
Középföldén az ő hátasaik voltak a legcsodálatosabbak. Kulturális 
szempontból konzervatívnak bizonyultak, még a Nk.-ban is ragasz
kodtak régi szokásaikhoz, nyelvükhöz. A cirth primitív formáját hasz
nálták. Magukat Eorlfiaknak nevezték, a „rohír" nevet Gondorban 
adták nekik. Egyéb neveik: Eorl Fiai; Ló-urak; Ló-emberek; Fehér-
bőrűek; Lovasok; Kószák; északlakók. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

ROKONVISZÁLY (Kin-Strife) Gondor nagy polgárháborúja, amely Hk. 1432-
től 1448-ig tartott. A háború oka az volt, hogy a dúnadánok közül töb
ben úgy vélték, Eldacar alkalmatlan az uralkodásra, mert nem tisztavérű 
dúnadán, és apja, Valacar — sokaknak nem tetsző módon -, kedvezett 
az északlakóknak. Valacar 1432-ben bekövetkezett halála előtt, Dél-
Gondorban lázadás tört ki. 
Mire Eldacar a trónra került, az elégedetlenség általánossá vált. A lá
zadók, akik közül a legjelentősebb Castamir volt, megostromolták 
Osgiliathot, Eldacar városát. 1437-ben a király menekülni kénysze
rült, anyja népéhez, Rhovanionba futott. Osgiliathot ennek ellenére 
felperzselték, a palantír odaveszett. Ornendil, Eldacar fia, Castamir 
foglya lett, aki kivégeztette, majd elfoglalta a király helyét. Az új ki
rály kegyetlen volt, csak a flottával foglalkozott, így a Gondor belső 
részein élők hamar meggyűlölték. Tíz évig tartó száműzetés után, 
1447-ben visszatért Eldacar. N e m egyedül érkezett, egy északi sereg 
kísérte. Calenardhon, Ithilia és Anórien lakói támogatták. Az Erűi 
gázlójánál lezajlott csatában megölte Castamirt, majd megostromol
ta Pelargirt, a lázadók utolsó állását. 1448-ban Gondor teljes flottája 
Umbarba vitorlázott. A katonák itt rövid idő alatt kalózokká váltak, 
utódaik több nemzedéken keresztül zaklatták a gondon partvidéket. 
(GyU III.) 

RÓMEN (Rómen) Q. Jelentése: kelet. A V tengwa neve (25), értéke ál
talában pergős r. A legtöbbször a keleti irány jelölésére használják 
még azok is, akiknek anyanyelvében a „kelet" szó nem ezzel a hang
gal kezdődik. (GyU III) 

RÓMENDACIL I (Rómendacil I) Q. Jelentése: keleti győző. Dúnadán, Gon
dor nyolcadik királya (Hk. 492-541 között). Neve a keletlakók fölött 
aratott győzelemre utal. Egy későbbi csatában éppen a keletlakók vé
geztek vele. Születésekor kapott neve Tarostar volt. (GyU III.) 
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RÓMENDACIL II (Rómendacil II) Dúnadán, Gondor tizenkilencedik ki
rálya (Hk. 1304-66 közöt t ) . Eredeti neve Minalcar volt. Narmacil 
király unokaöccse. Tehetségesnek bizonyult, ezért Narmacil, majd 
később a saját apja is régenssé tette (Hk. 1240—1304). 1248-ban nagy 
győzelmet aratott a keletlakók fölött, G o n d o r hatalma egészen a 
Rhűn-tengerig terjedt. Diadala után nevezték Rómendacilnak. Később 
megkoronázták. Számos fontos intézkedést foganatosított, egyebek 
mellett megerősítette az Anduin határvonalát és megépítette az Argo-
nathot. Rájött, hogy Gondor szűkölködik katonákban, ezért barát
kozni próbált az északiakkal. 1250-ben fiát Valacart, átküldte Vidu-
gavia udvarába. Ez önmagában véve bölcs lépés volt, később mégis ez 
okozta a Rokonviszályt. (GyU III.) 

RÓMENNA (Rómenna) Q. Jelentése: kelet felé. Öböl és kikötő N ú m e -
nor keleti részén, Mk. 3100 körül a Hűségesek központja, Amandil 
idején Andúnié urainak lakhelye. (Sz.) 

ROTHINZIL (Rothinzil) Ad. Jelentése: tajték-virág. Lásd: Vingilot. (Sz.) 
RÓZSAPÍR Lásd: Tindóme. 
RÚMIL (Rúmil) Erdei tünde Lórienből, Haldir testvére. O őrizte Lórién 

északi határát. ( G y U I.) 
RÚMIL (Rúmil) Q. Nolda tünde Tirionból, tudós, bölcs. Élt: Ek. Az Ainu-

lindale szerzője, az első komolyabb írásrendszer kifejlesztője. Vélhe
tőleg nem csatlakozott a Száműzöttekhez. (GyU III.) 

RÚN Lásd: Rhűn. 
RÚNÁK (Runes) A certhek. (GyU III.) 



SAEROS (Saeros) S. Nanda tünde. Doriathban élt, Thingol főtanácsadói
nak egyike volt. Féltékeny volt Túrinra; az asztalnál egyszer provo
kálta, és megsérült, amikor Túrin hozzávágott egy serleget. Másnap 
megtámadta Túrint. Menekülni kényszerült, futás közben leesett 
egy szikláról. Meghalt: Ek. 485. Túrin tartott Thingol haragjától, ezért 
elhagyta otthonát - ez volt az első rablóútja. (Sz.) 

SALAK-DOMBOK (Slag-Hills) Hulladékból, kőből, fémből és földből ál
ló dombok. Ez maradt az orkok után, Morannon felprédálását köve
tően. A legtöbb salak-domb annak a két, Morannon közelében lévő 
hegynek a lábánál található, ahol a nyugati sereg, a Hk. 3019. március 
25-én megvívott csatához gyülekezett. (GyU III.) 

SALMAR (Salmar) Q. Ainu, az Ulmót követő maiak egyike, az Ulumúri 
készítője. (Sz.) 

SAM (Sam) Hőbb. A Samba hobbit személynév rövidített változata. A GyU 
angol szövegében „Sam", a magyarban „Samu" található. (GyU III.) 

SAMMATH NAUR (Sammath Naur) S. Jelentése: tűzcsarnokok. Csarno
kok az Orodruin magasában, itt található a Végzet-katlan. Nyugo-
riul „a Tűz Csarnokai" a nevük. (GyU III.) 

SANGAHYANDO (Sangahyando) Dúnadán, Bitroló Castamir dédunoká
ja. Élt: Hk. 1634 körül. Fivérével, Angamaitével ő vezette Pelargir el
len Umbar kalózait; Minardil király ebben az összeütközésben vesz
tette életét. (GyU III.) 

SÁPKÚT (Whitwell) Falu a Megyében, Tukbánya közelében. Tuk Paladin-
nak ezen a tájon voltak birtokai. (GyU III.) 

SÁPLÁB SOMA (Will Whitfoot) Hobbit, Megye-lakó. Élt: a GyH idején. 
Bár az angol verzióban a neve ugyanaz, mint Kacska Vilié, a két sze
mély nem ugyanaz. (GyU III.) 

SÁRGA ARC (Yellow Face) Gollum így nevezi a Napot. (GyU II.) 
SÁRGA ARCÚ Lásd: Sárga Arc. 
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SÁRGABŐR (Yellowskin) A Tuk család tagjai által őrzött könyv. A család 
tagjaira, és a Megyében lezajlott eseményekre vonatkozó információ
kat tartalmazott. H k . 2000 táján kezdték írni. A Piros Könyvben 
több részletét idézték. A H k . végén ez volt a Megye legrégibb írásos 
dokumentuma. Tukbányai Évkönyvnek is nevezték. (GyU III.) 

SÁRKÁNY-SISAK (Dragon-Helm of Dor-Lómin) Hador Házának legbe
csesebb kincse, harci sisak, a törpök készítették. A Nirnaeth Arnoe-
diad után Morwen őrizte meg, majd Túrinnal Doriathba küldte. Ké
sőbb Beleg átadta Túrinnak, aki több alkalommal viselte. Valószínűleg 
melléje temették. Hador Sisakjának is nevezték. (Sz.) 

SÁRKÁNYOK (Dragons) Középfölde gonosz lényei, hatalmas, pikkelyes, 
hosszú életű, kincsre vágyó, rosszindulatú teremtések. Megrémítik 
azt, aki a szemükbe néz, beszédük ravasz, hangjuk csábító. Az első sár
kányokat valószínűleg Morgoth tenyésztette ki, miután visszatért 
Angbandba a szilmariiokkal. 
Három fajtájuk létezett: az urulókok, a szárnyas sárkányok és a hideg
sárkányok. Az urulókok, vagyis északi tűzsárkányok közül a legje
lentősebb G a l u r u n g volt. Tüzet fújtak, de nem repültek, az Ek.-ban 
belőlük volt a legtöbb. A szárnyas sárkányok is ismerték a tűzfújás 
titkát. Ok először a Nagy Csatában jelentek meg, de ezt követően 
egészen Hk. 2570-ig nem bukkantak, fel. Ebben az esztendőben 
Ered Mithrinben okoztak komoly gondot a törpöknek. A Hk.-ban a 
legnagyobb szárnyas sárkány Szmog volt, aki 2770-ben elfoglalta Ere-
bort. 2941-ben végeztek vele. A hidegsárkányok Ered Mithrinben 
bukkantak fel, ezek valószínűleg nem fújtak tüzet. ( G y U III.) 

SARLÓ (Sickle) A Nagymedve (Göncölszekér) - ahogy a hobbitok ne
vezték. Lásd még: Valacirca. (GyU I.; H.) 

SARN ATHRAD (Sarn Athrad) S. Jelentése: kőgázló. Gázló a törpúton Kelet-
Belenandban, a Gelionon, közvetlenül az Ascar torkolata fölött. Béren, 
Dior és a nogrodi törpök, itt állították fel csapdájukat. (Sz.) 

SARN A T H R U D Lásd: Sarn Athrad. 
SARN GÁZLÓJA (Sarn Ford) Gázló a Borbuggyanon, a Megyétől délre. 

A Kószák őrizték, mivel a Megyén áthaladó déli út itt szelte át a folyót. 
A név eredetét a Sarn Athradban kell keresni. ( G y U I.; G y U III.) 

SARN GEBIR (Sarn Gebir) Félelmetes örvények és zúgok az Anduinon, 
Argonath fölött. A nyugati parton átjárót építettek, így ki lehetett 
kerülni az akadályt. (GyU I.) 
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SÁROSLÁB Bombadil Torna tréfából így nevezte Zsizsik gazdát. (TB.) 
SASOK (Eagles) Manwé és Yavanna teremtményei, a legnagyobb, legne

mesebb madarak. Ilúvatar Gyermekeinek ébredése előtt teremtődtek, 
a jelek szerint a kelvák urai. Segítették a tündéket és az embereket a 
Morgoth elleni harcokban. Az Ek.-ban, a Kerítés-hegyek sasmadarai 
- uruk Thorondor vezetésével -, a Crissaegnmben éltek. Thorondor 
több hősies tettel felhívta magára a figyelmet. Társai védelmezték 
Gondohnt Morgoth kémeitől, megmentették Berent és Lúthient Ang-
bandnál, megvédték Tuort és Idrilt, valamint a G o n d o h n t elhagyó 
menekülteket, és a Nagy Csata során komoly szerepük volt a szár
nyas sárkányok elpusztításában. 
A Mk.-ban a sasok többsége Amanba vonult. Númenorba is elrepül
tek, hogy figyelmeztessék lakóit a közelgő végzetre. A Hk.-ban a Köd
hegység sasmadarai - Gwaihír irányításával - segítettek Gandalfnak és 
Radagastnak. Kulcsfontosságú szerepük volt Thorin expedíciójában, 
és az Öt Sereg Csatájában. A G y H során kimentették Gandalfot 
Orthancból, megmentették Frodót és Samut, Orodruin izzó lejtőin. 
Akkorák voltak, hogy egy embert (vagy egy törpöt és egy hobbitot) 
is elbírtak. Thorondor szárnyának fesztávolsága 180 láb volt. Beszél
ték az emberek és a tündék nyelvét. Hosszú ideig éltek, sokuk hal
hatatlan volt. Thorondor 600 éven át segítette a Szabad Népeket. 
Nevük sinda alakja: thoron. (GyU I.; G y U III.; H.) 

SASOK URA (Lord of the Eagles) Lásd: Gwaihir . 
S A U R O N A név eredeti írásmódja. A magyar nyelvű GyU-ban Szauron-

ként szerepel, míg a Sz.-ban Sauronként. Lásd: Szauron. 
SCATHA (Scatha) Ered Mithrin sárkánya, hatalmas törp-kincs bitorlója. 

Fram ölte meg H k . 2000 körül. (GyU III.) 
SEMMI (Abyss) Az Időtlenség Csarnokainak alsóbb helyei. (Sz.) 
SEMMI (Void) A Semmi Éjszakája, az időtlenség, az Olthatatlan Láng 

és Ilúvatar hiánya, a Nem-lét. Melkor a Semmiben kóborolt, a Lángot 
kereste (természetesen hiába); Eát a Semmi közepére helyezték, de 
ennek ellenére, nem volt a Semmi része. (GyU III.; Sz.) 

SEMMI-Éj (Night of Naught) Az Árnyas Tengerek sötétsége. ( G y U I.) 
SEMMI ÉJSZAKÁJA (Night of the Void) A Semmi feketesége, az Ol tha

tat lan Láng totális hiánya. (Sz.) 
SERECH-MOCSÁR (Fen of Serech) Mocsaras vidék a Sirion-hágó fölött, 

a folyó keleti partján. Számos ütközet színtere; a N i r n a e t h Arnoe-
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diád során itt vívta heroikus küzdelmét Huor , H ú r i n és H i t h l u m edán 
serege, hogy védjék G o n d o l i n hadait. (Sz.) 

SEREGEK KAPITÁNYA (Captain of the Hosts) Gondor hadainak fővezére. 
( G y U III.) 

SEREGON (Seregon) S. Jelentése: vérkő; kő vére. Növény, vörös virágok
kal. Amon Rüdh csúcsain található. (Sz.) 

SERINDE (Serindé) Q. Jelentése: kézimunkázó; h ímző. Míriel bece
neve. (Sz.) 

SERNI (Serni) S. Jelentése: köves. Folyó Lebenninben, Gondorban. Linhir 
fölött ömlik a Gilrainbe. Sernuinak is nevezik. ( G y U I.) 

SETÉT-BOZÓT (Dimholt) Kicsiny, fekete fákból álló erdő Rohanban, a Sö
tét Ajtó közelében. (GyU III.) 

SETÉT ERDŐ A Hobbit magyar nyelvű változatában a Bakacsin-erdő neve. 
SHAGRAT (Shagrat) Uruk, Cirith Ungol tornyának kapitánya. Azon ke

vesek közé tartozott, akik túlélték a Gorbag hordájával vívott csatát, 
amely Frodó csodálatos páncélinge miatt robbant ki. Megőrizte Szau-
ronnak a páncélinget, pedig a karja súlyosan megsérült. ( G y U II.; 
G y U III.) 

SHATHÜR Lásd: Bundushathűr . 
SlLIMA (Silima) Q. Jelentése: csillogó anyag, mestermunka eredménye. 

Ismeretlen összetételű anyag, Féanor állította elő, ebből készítette a 
szilmarilokat. Kristálynak látszott, de törhetetlen volt. (Tolkien pro
fesszor jegyzetei) 

SiLMARIEN (Silmarien) N ú m e n o r i dúnadán, Tar-Elendil legidősebb 
gyermeke. Született: Mk. 548. Fia, Valandil volt Andúnie első ura. 
( G y U III.) 

SILMARILLION (Silmarillion) Lásd: Q u e n t a Silmarillion. (GyU III.; Sz.) 
SlLME (Silme) Q. Jelentése: csillagfény. A O tengwa neve (29), általában 

az s-t jelöli. ( G y U III.) 
SlLME NUQUERNA (Silme Nuquerna) Q. Jelentése: fordított s . A O teng

wa neve (30), általában a Silme változatának tartják. ( G y U III.) 
SlLPlON (Silpion) Lásd: Telperion. 
SlNDA NYELV (Sindann) A sindák nyelve, amely Beleriandban alakult ki, 

miután az eldák maradéka Eldamarba vonult. Gyorsabban változott, 
mint a quenya. Szelíd, dallamos, szép nyelv volt. Beleriandban a szám
űzöttek használták, különösen azután, hogy Thingol betiltotta a que-
nyát, a Testvérmészárlók nyelvét. Az edánok és a dúnadánok is ked-
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vélték. Númenorban az Árnyék uralmának idején tilos volt a haszná
lata, ám ennek ellenére fennmaradt, és sok szava átszármazott a nyu-
gonba. Az Ek.-ban és a Hk.-ben jelentős fonológiai változásokon 
ment keresztül. (GyU III.) 

SINDACOLLO (Sindacollo) Lásd: Singollo. 
SlNDÁK (Sindar) Q. Jelentése: szürkék. Egyes számú alakja: sinda; töb

bes számú alakja: sindar. A nolda száműzöttek nevezték így azokat a 
telereket, akik Beleriandban éltek, és nem fejezték be a Nagy Uta
zást. Az eredeti sindák Elwe barátai voltak, azért maradtak, hogy be
várják őt, amikor eltévedt N a n Elmothban. Közéjük tartoztak még a 
falathrimok, akiket Őssé vett rá, hogy maradjanak az Innen-Partvidé-
ken. Később a laiquendeket és más, Belenand területére érkező nandá-
kat is ebbe a csoportba soroltak. Bár csak moriquendek voltak, a sin
dák óriási tudásra tettek szert Yavanna Álma idején. Círdan, Melian 
és Elwé segítette őket. (Ez utóbbi Elu Thingol néven királyuk volt.) 
A legtöbb sinda Mithrimben és a Falas környékén élt, de sokan kö
zülük az erdőket járták. Hatalmi és kulturális központjuk Thingol és 
Doriath volt. 

Mivel a noldák lenézték őket, a sindák nem játszottak komoly szere
pet Beleriand háborúiban, bár ők is szenvedtek Morgoth szolgáitól. 
Az Ek. végén sokan átkeltek a Tengeren, a következő korokban szin
te állandó volt a nyugatra történő migrációjuk. Azok, akik Középföl
dén maradtak, Lindonban, vagy Vadonföldén éltek. A későbbi ko
rokban az eldák közé sorolták őket. Boldogan éltek Középföldén, ám 
amikor feltámadt bennük a Tenger utáni vágyakozás, Eldamarba ha
józtak. A sinda nyelvet beszélték, ők fejlesztették ki a cirthet. Bár nem 
voltak olyan tanultak és hatalmasak, mint a calaquendek, nem értet
tek annyira a különböző mesterségekhez, mint a noldák, muzsiká
juk és dalaik minden más csoporténál gyönyörűbbek voltak. Egyéb 
elnevezéseik: Szürketündék; Szürke Tündék; Szürkület Tündéi. 
( G y U III.) 

SlNGOLLO (Singollo) Q. Jelentése: szürke köpeny. Thingol nevének que-
nya formája, Elwét szólították így Beleriandban. A kifejezés szabá
lyos, teljes formája: Sindacollo. (Sz.) 

SlRANNON (Sirannon) S. Jelentése: patak kapu. Patak, mely a Khazad-
dűm Nyugati Kapujának közelében ered. A Tó Ö r e elátkozta. Mel
lette fut az Ost-in Edhilből Khazad-dümba vezető-út. ( G y U I.) 
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SIRATÁS E V E (Year of Lamentation) A Nirnaeth Arnoediad éve, 
Ek. 473. (Sz.) 

SÍRBUCKÁK (Barrow-Downs) Halmok az Öreg erdőtől keletre. It t ta
lálhatók a Nagy Sírok, amelyekről a hely a nevét kapta. A dúnadánok 
szent helynek tekintik. Az Angmarral vívott háború során, Hk. 1409-
ben, Cardolan dúnadánjai itt kerestek menedéket. 1636 táján ideköl
töztek Angmarból a gonosz buckamanók, ettől fogva mindenki más 
kerülte a vidéket. Sinda neve: Tyrn Gorthad. ( G y U L; G y U III.) 

SlRlON (Sirion) S. Jelentése: folyó. Beleriand nagy folyója. Az Ered 
Wethrinben ered, és több, mint 130 mérföld megtétele után, a Balar-
öbölbe ömlik. Az Erők Nagy Csatája során jött létre, és az Utolsó 
Csatában semmisült meg. Főbb mellékfolyói: Teiglin, Esgalduin, Áros, 
Narog, Rivil és Mindeb. Brethiltől északra a Brithiach szelte át. D o -
nathnál is volt egy hídja, Aelin-uial közelében pedig gázlón lehetett át
jutni rajta. A Vízesés és a Kapuk között, a föld alatt hömpölygött. (Sz.) 

SlRlON DELTÁJA (Fens of Sirion) Lápvidék Aelin-uial körül. (Sz.) 
SlRION-HÁGÓ (Pass of Sirion) Az a keskeny völgy, amelyben a Sirion 

folyó halad Ered Wethrin és az Echoriath között. Nyugat-Beleriand 
legfontosabb kapuja Ard-galen irányából. A hágót a Tol Sinonon álló 
torony, Minas Tirith őrizte. Északabbra a Serech-mocsár védte. Mor-
goth többször is megtámadta, de a nargothrondi noldák Ek. 457-ig 
tartották - egészen addig, amíg Szauron bevette Minas Tirithet. Mi
után Szauront Lúthien és H u a n Ek. 455—57-ben kiűzte, a hágót nem 
védték folyamatosan. A meredek sziklafalakon fenyőfák álltak. (Sz.) 

SlRlON KAPUJA (Gates of Sirion) Barlangok az Andram tövében, itt buk
kan ki a Sirion a föld alatti mederből. (Sz.) 

SlRlON KIKÖTŐJE (Havens of Sirion) Kikötő a Sirion deltájánál. Círdan 
tengerészei tartották kézben, ők segítették a Morgoth seregei elől 
menekülő tündéket és embereket. Először a Falas eleste után említik. 
Az idő múltával az itt kialakult közösség látszólag elfogadta Mor-
gothor. A 6. században Earendil volt az ura, a város lakóinak zöme 
ekkor gondolini és doriathi tündékből állt. Az Ek. vége táján Féanor 
fiai, akik Elwing szilmarilját keresték, megtámadták és elpusztították 
a kikötőt. (Sz.) 

SlRlON TORKOLATA (Mouths of Sirion) A Sirion deltája. Mocsaras, nád
dal borított terület. A Nagy Utazás során a telerek, Olwé vezetésével, 
hosszú ideig éltek ezen a vidéken. Később Nyugatra vagy a Falasba 
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mentek, a deltavidék éveken át lakatlan maradt. A Falas eleste után 
Círdan egy kikötőt létesített (Sirion kikötője), valahol a delta táján. 
Ide érkeztek a menekültek. (Sz.) 

SlRlON VÍZESÉSE (Falls of Sirion) Nagy vízesés a Szürkület-tó déli csücs
kénél, ahol a Sirion áthalad az Andram peremén. (Sz.) 

SlRIONDIL (Siriondil) Gondor i dúnadán, II. Earnil király apja. Élt: 
H L 19. sz. (GyU III.) 

SlRIONDIL (Siriondil) Q. Jelentése: patakimádó. Dúnadán, Gondor ti
zenegyedik királya (Hk. 748-830 között) . (GyU III.) 

SlRION-VÖLGY (Vale of Sirion) A Sirion folyó völgye Beleriandban, pon
tosabban az Ered Wethnn és az Echonath közötti keskeny völgy. (Sz.) 

SlRITH (Sirith) S. Jelentése: áramló. Folyó Lebenninben, Gondorban. 
Az Ered Nimraisban ered, délre tart Pelargir felé, és az Anduinba 
ömlik. Legfontosabb mellékfolyója a Célos. ( G y U III.) 

SÍRMEZŐ (Barrowfield) Mező Eldoras mellett, Rohan királyainak temet
kezési helye. A H k . végén két sírcsoport létezett itt, kilenc a mező 
nyugati oldalán (ezekben az Első Nemzetség királyai pihentek), nyolc 
pedig a keletin (a Második Nemzetség királyainak nyughelye). Sim-
belmyné e mező nyugati oldalán állt. ( G y U II.; G y U III.) 

SÍROK (Tombs) Lásd: Sírdombok. 
SMAUG Lásd: Szmog. (A Hobbit magyar nyelvű változatában is így sze

repel.) 
SNAGA (Snaga) C i n t h Ungol tornyának egyik orkja, azon kevesek közé 

tartozott, akik túlélték a Gorbag hordájával vívott harcot. Frodó őre 
volt, akkor halt meg (nyakát törte), amikor megpróbált elmenekülni 
Samu elől. Élt: H k . 3019-ig. (GyU III.) 

SNAGA (Snaga) Fb. Jelentése: rabszolga. Az alacsonyabb rendű orkokat 
szólították így az uruk-haik. (GyU III.) 

SNAGA (Snaga) Vasudvardi ork, Uglúk bandájának tagja. Éomer végzett 
vele Hk. 3019-ben. (GyU III.) 

SOHA L E N E M H U N Y T SZEM (Lidiess Eye) Lásd: Szauron. A filmben 
„Héj Nélküli Szem"-nek nevezték. 

SoMATH (Somath) Lásd: Solmath. 
SORONTAR (Sorontar) Q. Jelentése: nemes sas. Lásd: T h o r o n d o r . (Sz.) 
SORONÚME (Soronúmé) Q. Jelentése: sas. A Varda által létrehozott csil

lagképek egyike. (Sz.) 
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SÖTÉT (Dark) Aman azon részei, amelyeket nem világított meg a Két Fa: 
Araman és Avathar. (Sz.) 

SÖTÉT (Dark) Melkor Sötétsége. (Sz.) 
SÖTÉT A J T Ó (Dark Door) A Hol tak Ösvényének északi bejárata a Dwi-

morberg lábánál. Egyéb nevei: Ajtó; Tiltott Ajtó; Holtak Kapuja. 
(GyU III.) 

SÖTÉT ESZTENDŐK (Dark Years) Azok az évek, amelyek során Szauron 
komoly befolyást gyakorolt Középföldére, lakóira, az eseményekre. 
Számtalan embert és más lényt megöltek, rabszolgaságba kényszerí
tettek. A Sötét Esztendők Mk. 1000 körül kezdődtek (Szauron ek
kor telepedett le Mordorban), és 3441-ig tartottak (ekkor győzte le 
az Utolsó Szövetség). Ezen időszak alatt felépítette Barad-dűrt, el
készítette a Hatalom Gyűrűit, és megnyerte a tündék ellen vívott há
borút. A korszak egyéb elnevezései: Elátkozott Evek; Fekete Evek. 
(GyU I.; G y U III.) 

SÖTÉT H A T A L O M (Dark Power) Lásd: Szauron. 
SÖTÉT KAPU (Dark Gate) Gondolin külső kapuja. (Sz.) 
SÖTÉT KIRÁLY; FEKETE KIRÁLY (Dark King) Lásd: Melkor. Az emberek 

nevezték így. (Sz.) 
SÖTÉT N A P O K (Dark Days) Valószínűleg a Sötét Évek; Lórién tündéi 

nevezték így. (GyU I.) 
SÖTÉT ŐRPONT (Dark Guard) A Gondolin bejáratánál lévő őrállás. (Sz.) 
SÖTÉT T O R O N Y (Dark Tower) A Barad-dűr nyugori neve. Lásd: Barad-

dúr. ( G y U I.) 
SÖTÉT TRÓN (Dark Throne) Morgoth trónja Angbandban, esetleg ma

ga Melkor. (Sz.) 
SÖTÉT TÜNDE (Dark Elf) Lásd: Eöl. 
SÖTÉT-TÜNDÉK (Dark Elves) Lásd: Moriquendek. 
SÖTÉT ÚR (Dark Lord) Lásd: Melkor. 
SÖTÉT ÚR (Dark Lord) Lásd: Szauron. 
SÖTÉTSÉG (Darkness) A N a g y Sötétség. (GyU II.) 
SÖTÉTSÉG (Darkness) Szauron egyik kreálmánya, amely Gondor ostroma 

előtt befedte M o r d o n , Göndört és Rohant. Nyomasztó hatása volt. 
A déli szél fújta el, amely segített Aragorn flottájának feljutni az An-
duinon. Másik neve: Mordor Vihara. (GyU III.) 

SÖTÉTSÉG (Darkness) Ungoliant homálya. (Sz.) 
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SÖTÉTSÉG; HOMÁLY (Darkness) A gonoszság természete és hatása, Ilú-
vatar Fényének teljes hiánya. A szövegekben a szó bizonyos esetekben 
a Semmire utal, Ilúvatar hiányára, Melkor mesterkedéseire, legtöbb
ször pedig Melkor szolgájára, Szauronra. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

SÖTÉTSÉG FÖLDJE (Land of Shadow) Lásd: Mordor. (GyU I.) 
SÖTÉTSÉG NÉPE (Men of Darkness) Gondorban a keletlakókhoz és a ha-

radiakhoz hasonló embereket nevezték így, azokat, akik nem voltak 
a dúnadánok rokonai. ( G y U II.) 

SÖTÉTSÉG U R A (Lord of the Dark) Lásd: Melkor. 
SÖVÉNY-KAPU (Hay Gate) A Bakföldi Kapu. (GyU III.) 
SÖVÉNYFŐ (Haysend, Hays-End) Falu Bakföldén, a Fűztekeres torko

latánál. (GyU I.) 
STERDAY (Sterday) Lásd: Sterrendei. 
STERRENDEI (Sterrendei) A hobbitok hete első napjának régi neve. A G y U 

angol szövegében ennek helyén mindenütt „Saturday", a magyarban 
szombat található. (GyU III.) 

STIBBA (Stybba) Rohani póni. Trufa Théodentől kapta, ezen jutott el 
Kürtvárból Dúnhargba. ( G y U III.) 

STRÁZSÁK (Watchers) A Két Őr. ( G y U III.) 
SUHATAG (Dalé) Városállam, királyság, lakói emberek. Erebor déli lej

tőin állt. Lakói az edánok leszármazottainak vallották magukat; a vá
ros már ősinek számított, amikor H k . 2770-ben Szmog elpusztítot
ta. A városlakók szétszóródtak, sokan Esgarothba mentek. Szmog 
2941-ben bekövetkezett pusztulása után Bárd - a régi királyok le
származottja - újjáépítette, ő lett az első király. Ugyanebben az idő
ben alapították meg ismét a Hegy Alatti Királyságot, Suhatag lakói, 
és a törpök között, felújult a régi baráti viszony. A G y H során a Szau-
ronnal szövetséges keletlakók indítottak Suhatag ellen támadást, lakói 
— a kezdeti vereség után - Ereborba menekültek. Az emberek és a tör
pök egyesített serege — Szauron bukása után - szétkergette az ostrom
lókat. A Nk.-ban Suhatag visszaszerezte függetlenségét, de az Újra
egyesült Királyság szövetségese lett, élvezte annak védelmét. A G y H 
idején keleti és déli irányba terjeszkedett, a Carnen és a Folyó-folyó 
közötti terület tartozott hozzá. (GyU 1.; G y U III.) 

SUHATAGBELIEK (Men of Dalé) Emberek, a GyH idején Suhatagban éltek, 
a Hosszú-tavi emberek rokonai. Az edánoktól származtatták magu
kat. A Hk.-ban még mindig egy az adumra hasonlító nyelvet beszél-

312 



tek. Miután 2770-ben Szmog elpusztította a várost, lakói Esgarothba 
menekültek. A sárkány 2941-ben bekövetkezett halálát követően ha
zatértek. Az ezt követő időszakban Bárd király és utódai uralkodtak 
felettük. Baráti viszonyban voltak a Suhatag környékén élő más lé
nyekkel, beszélni is tudtak velük. A certh egyik formáját használták. 
(GyU L; G y U III.) 

SUHATAGI CSATA (Battle of Dalé) Csata a G y H idején, H k . 3019 már
cius 15-17 között zajlott le. A suhatagbeliek és az erebon törpök fö
lött győzelmet arattak a Szauronnal szövetséges keletlakók. Brand 
király és II. Dáin is ekkor halt meg. Seregük maradéka Ereborba hú
zódott vissza. ( G y U III.) 

SUHIFAROK (Swish-Tail) Az egyik póni, amit Trufa adott Frodónak. Brí-
ben elveszett, később Papsajt Ászok találta meg. Bombadil Torna ne
vezte el így. (GyU I.) 

SÚLE (Súle) Lásd: Thúle. 
SULIMÉ (Sulimé) Q. Jelentése: szél, szeles. A királyok és helytartók idő

számítása szerint az év harmadik, az új időszámítás szerint a tizen
kettedik hónapja. Nagyjából a mi márciusunknak felel meg. Sinda 
alakja, amelyet csak a dúnadánok használtak: gwaeron, hobbit válto
zata: Rété. (GyU III.) 

S Ú L I M O (Súlimo) Lásd: Manwe. 
SUNDAY (Sunday) Lásd: Sunnendei. 
SUNNENDEI (Sunnendei) A hobbitok hete második napjának régi neve. 

A G y U angol szövegében ennek helyén mindenütt „Sunday", a ma
gyarban vasárnap található. (GyU III.) 

SÜZA (Súza) Lásd: Megye. 



SZABAD NÉPEK (Free Peoples) Középfölde „jó" népei: az emberek (külö
nösképpen a dúnadánok), a tündék, a törpök, a hobbitok. A kifeje
zést általában akkor használták, amikor különbséget akartak tenni az 
említettek és Szauron alattvalói között. (GyU I.) 

SZABAD NÉPEK (SZABAD) URAI (Free Lords of the Free) Boromir így 
nevezte a Szabad Népek urait, például Elrond és Gondor helytartóját. 
( G y U I . ) 

SZABADVÁSÁR (Free Fair) Vásár, amit hétévente, Lite idején rendeztek 
meg Fehérdombon. Itt választották meg a Megye ispánját. ( G y U L; 
G y U III.) 

SZABÁLYOK (Rules, The) A Megye törvényei, amelyeket eredetileg Ar-
thedain királyai állapítottak meg. A hobbitok valamennyit betartot
ták. Amikor Lothó és Szarumán volt a Megye ura, a Szabályok meg
szaporodtak, az elnyomás eszközeivé váltak. (GyU L; G y U III.) 

SZÁLAS ELENDIL (Elendil the Tall) Lásd: Elendil 
SZALMAFEJŰ (Strawheads) Lásd: Forgoil 
SZÁMTALAN KÖNNY CSATÁJA (Battle of Unnumbered Tears) Lásd: 

N i r n a e t h Arnoediad. 
SZÁMŰZÖTTEK (Exiles) Azok a dúnadánok, akik túlélték N ú m e n o r bu

kását, és Középföldére menekültek. (GyU III.) 
SZÁMŰZÖTTEK (Exiles) Azok a noldák, akik visszatértek Középföldére, 

hogy visszaszerezzék Melkortól a szilmanlokat. Az Ek. végén a bün
tetést eltörölték. ( G y U III.) 

SZÁRAZ-RÉT A Hobbit magyar nyelvű változatában a Kiszáradt Hangás 
neve. 

SZÁRNYAS K O R O N A (Winged Crown) Gondor Ezüst Koronája. (Sz.) 
SZÁRNYAS ELWING Lásd: Elwing. 

SZÁRNYAS HÍRHORDÓ (Winged Messenger). Az egyik nazgül. Lovát 
Legolas lőtte le az Anduinnál, a küldetés során. (GyU I.) 
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SZARUMÁN (Saruman) (Meghalt Hk. 3019-ben.) Az egyik Istár, Fehér 
Szarumán néven a Rend leghatalmasabb tagja. Szarumán nagy hata
lommal bírt az emberek elméje felett, bámulatos kézügyessége volt, 
és különösen jól ismerte a tündegyűrűket, és Szauron egyéb alkotá
sait. H k . 2463-ban a Fehér Tanács vezetőjévé választották. Sokat uta
zott keleten, 2759-ben - az akkori gondori helytartó, Béren engedé
lyével - letelepedett Vasudvardban. Kezdetben Rohan igazi barátja 
volt, de lassan nyilvánvalóvá vált, hogy hatalmi tényezővé szeretne 
válni, és végül az is kiderült, mennyire vágyik az Egy Gyűrűre. Ezért 
telepedett le éppen Vasudvardban, ugyanis használni akarta az ottani 
palantírt. Ugyanezen okból győzte meg a Fehér Tanácsot, hogy ne 
űzzék ki a Varázslót Dol Goldurból. Abban reménykedett, hogy ha 
Szauront békén hagyják, az Egy Gyűrű magától is felbukkan. A Ta
nácsban - ahol ő számított a Gyűrű szakértőjének - tanúsított kétszí
nű viselkedésével, számos esetben késleltetett bizonyos intézkedése
ket, és sikerült elhessegetnie az amúgy jogos félelmeket. 
2953-ban elfoglalta és megerősítette Vasudvardot. Orkokat és embe
reket gyűjtött maga köré, akik a parancsára fosztogatni kezdték Ro
hant és Fangornt. Egyúttal kémkedni kezdett Gandalf után, és ügynö
köket tartott Bríben meg a Megyében. 3000 körül használta először 
a palantírt, és Szauron csapdájába esett. Ettől kezdve - bár ő úgy hit
te, szabad — tulajdonképpen Szauron irányította. Akkoriban gőgje 
még a hatalmánál is gyorsabb ütemben gyarapodott, és a G y H kez
detekor Sokszínű Szarumánnak nevezte magát. 3010 körül - Gríma 
nevű ügynöke segítségével - elsorvasztotta a rohani Théoden királyt, 
akit azonban Gandalfnak 3019-ben sikerült megmentenie. 
A GyH-ban saját fejére hozta a pusztulást, amikor ork csapatot kül
dött a Gyűrűszövetség ellen. Az orkoknak csak Trufát és Pippint si
került elfogniuk. Ok később megszöktek, és a fangorni erdőbe mene
kültek. Itt felfigyeltek rájuk az entek, akik megtámadták Vasudvardot, 
és az Orthancba börtönözték Szarumánt. Ezután Gandalf kitagadta 
a varázslók rendjéből. Amikor Szarumánt és Grímát később elenged
ték Fangornból, a Megyébe mentek, ahol segédkeztek abban, hogy 
Tarisznyádi-Zsákos Lothó jusson hatalomra. Miután Frodó vissza
tért Gondorból, Szarumán elüldözte a Megyéből. A Szarumán és a 
Bölcs Szarumán nevet a Középfölde északi részén élő emberektől 
kapta, a tündék Curunír néven ismerték. Jelképe - amit olykor jelző-
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ként is használtak vele kapcsolatban - a Fehér Kéz volt. A vasud-
vardi orkok és a Megyében élő emberek Kapzsinak szólították. 

SZAURON (Sauron) Q. Jelentése: förtelem. Ainu, Aule egyik maiája. Mel
kor még az Első Kor elején elcsábította, szolgái vezérévé tette. Szau-
ron akkor az első sorban küzdött a valák és az eldák elleni harcban. 
Miközben Melkor Utumnóban volt, Szauron Angbandot tartotta; si
került elkerülnie, hogy a Nagy Csata során elfogják. Amikor Melkor 
visszatért Középföldére a szilmanlokkal, Szauron Angbandban csat
lakozott hozzá, sőt, maga irányította azt a háborút, amit Melkor in
dított az emberek megrontásáért, felébredésük után. Angband ostro
ma után előmerészkedett, hogy biztosítsa Melkor délnyugati frontját. 
457-ben elfoglalta Minas Tinthet Tol Sinonnál, zsúfolásig megrakta 
vérfarkasokkal, és Nyugat-Beleriandra szabadította a pusztító ork 
hordákat. Néhány évvel később elfogta Gorlimot, és bűbájjal rávette, 
hogy árulja el Barahir törvényen kívülijeit - ezzel megszerezte Dortho-
niont. 466-ban elfogta Finrodot és Berent. Varázs párbajban legyőzte 
Finrodot, pincebörtöne mélyén végzett vele és tündéivel, de nem sok
kal később utolérte a bosszú: megjelent a Béren megmentésére ér
kező Lúthien és Huan. 

Miután H u a n végzett a farkasokkal, Szauron farkas-alakot öltött, és 
megküzdött a kutyával. N e m bírt Huan erejével és Lúthien mágiájá
val, ezért feladta a tornyot, és vámpíralakban Taur-nu-Fuinba mene
kült. Az Első Kor hátralevő részében ott is maradt iszonyatos, ám 
tétlen hatalomként. A Nagy Csata után fejet hajtott Eönwé előtt, de azt 
a választ kapta, hogy térjen vissza Amanba, ahol a valák ítélőszéke elé 
áll. Habár megbánása akár őszinte is lehetett, büszkesége nem enged
te, hogy ennyire megszégyenítsék, és elrejtőzött valahol Középföl
dén. Mk. 500 körül kezdte ismét megmutatni magát, és 1000-re ele
gendő erőt gyűjtött össze ahhoz, hogy megvesse a lábát Mordorban, 
és nekifogjon Barad-dür felépítésének. Az ezer Sötét Esztendő során 
az emberek számos faját megrontot ta . Annatar néven, szépséges 
testben, több tünde-csoportot elcsábított, nevezetesen az eregioni 
Gwaith-i-Mírdaint is. Képességei és a nolda találékonyság, mindkét 
félnek a hasznára vált, és 1500 körül közösen nekiláttak kikovácsolni 
a Hatalom Gyűrűit, amivel Szauron le akarta igázni a Szabad Népe
ket. Hatalma legnagyobb részét az Egy Gyűrűbe zárta, amivel aztán 
befejezte Barad-dür építését. Amikor az eregioni Celebrimbor rájött 
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az álnokságra, erőszakhoz folyamodott. Ezzel kezdetét vette a tün
dék és Szauron háborúja (1693-1700), amely során Szauron elpusz
tította Eregiont és lerohanta Enadort, de a Középföldére érkező Gil-
galad és a númenori Tar-Minastír flottája végül legyőzte. 
Ezután nyíltan megmutatkozott a világ előtt, elkezdte zászlaja alá 
gyűjteni az orkokat és Morgoth egyéb szörnyetegeit, és (különösen 
keleten) hatalmas területeket hajtott uralma alá az erőszak és a rette
gés erejével. Vazallusait minden jel szerint áttérítette Melkor hitére, 
mert urához örökké hűséges maradt. Határtalan gőgjében Minden 
Emberek Királyának nevezte magát, vagyis egy szintre emelte magát 
Númenor uralkodóival. 3262-ben Ar-Pharazőn hatalmas sereggel szállt 
partra Umbarnál, Szauront viszont csapatai magára hagyták, ezért 
kénytelen volt megadni magát Ar-Pharazőnnak, aki magával vitte 
Númenorba. A következő ötven évben olyan sikeresen kihasználta a 
númenoriak haláltól való félelmét, hogy azok végül megtagadták a 
valákat, és Melkort imádták. Addig mesterkedett, míg meggyőzte Ar-
Pharazőnt, hogy ha halhatatlan akar lenni, foglalja el Amant. Meglepe
tésére a valák megidézték Ilúvatart. N ú m e n o r borzalmas pusztulásá
nak Szauron teste is áldozatul esett, azután kizárólag ocsmány testben 
járhatta a világot. Visszatért Mordorba és csapatai élére állt. 
3429-ben megtámadta Göndört, elfoglalta Minas Ithilt, és elpusztí
totta a Fehér Fát, Aman Fényének gyűlölt szimbólumát. 3434-ben 
azonban az Uto l só Szövetség erői a dagorladi csatában legyőzték, és 
bevették Barad-dűrt. 3441-ben, az Utolsó Csatában, az Orodruin lej
tőin Gil-galad és Elendil seregei térdre kényszerítették, de sikerült 
végeznie mindkét ellenfelével. Isildur levágta az ujját és elvette tőle a 
Gyűrűt. A Harmadkorban, a hatalma alapját jelentő Egy Gyűrű nél
kül, rendkívül óvatos volt. Két célt tűzött ki maga elé: meggyengíteni 
a dúnadán királyságokat - anélkül, hogy jelentős válaszlépéseket koc
káztatna -, illetve visszaszerezni az Egy Gyűrűt . Ez utóbbit nehe
zítette, hogy semmit sem tudott a Gyűrű sorsáról, amit Isildurnak el 
kellett volna pusztítania. Miután Hk. 100 körül ismét gyarapodni kez
dett az ereje, elleplezte igaz valóját: Varázslóként, vagy Dol Guldur 
varázslójaként ismerték. Mivel Mordorra Gondor felügyelt, Szauron 
Dol Guldurban húzódott meg. Északra küldte a nazgűlok urát, ahol 
megalapította Agmart. Délen Gondor ellen uszította a haradiakat és 
a keletlakókat. 
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Az 1636-os Fekete Vész után - amit lehet, hogy ő bocsátott a vidékre 
-, G o n d o r figyelme lankadni kezdett, így a nazgülok visszamentek 
Mordorba, és előkészítették Szauron hazatérését. 2002-ben a nazgülok 
elfoglalták Minas Ithilt, és ezzel sikerült egy palantírt szerezniük uruk
nak. Ezzel ő később szolgájává tette Szarumánt, és becsapta II. De-
nethort. 2063-ban Gandalf Dol Guldurba ment, hogy megtudja, ki
csoda valójában a Boszorkánymester, de Szauron keletre menekült. 
2460-ban, megújult erővel tért vissza Dol Guldurba, és tervein dol
gozott egészen 2941-ig, amikor a Fehér Tanács kiűzte onnan. Önként 
visszament Mordorba, ahol nyíltan megmutatta magát: újraépítette a 
Barad-dűrt, és elkezdett felkészülni a Nyugat meghódítására. Ügy 
tervezte, orkok, trollok, haradiak, keletlakók, és még náluk is iszony-
tatóbb lények alkotta, roppant seregeivel lerohanja Göndört, és az 
északi, kisebb királyságokat. 
Habár az Egy Gyűrű nem volt a birtokában, puszta létezése elegen
dő erőt adott neki ahhoz, hogy összezúzza a Nyugatot. Erre Gandalf 
és Elrond is rájött, és tudták, hogy egyetlen módon lehet csak legyőz
ni: ha elpusztítják a Gyűrűt. Zsákos Frodó vállalkozott a küldetésre, 
és Szauron szolgáit elkerülve - akik mind őt és a Gyűrűt keresték —, 
eljutott a Végzet-katlanig, és megsemmisítette a Gyűrűt. A nazgülok 
elpusztultak és Szauron annyira meggyengült, hogy soha többé nem 
volt képes alakot ölteni. Lehetetlen feladat lenne felsorolni Szauron-
nak, a hazugságok és az árulás mesterének összes tervét, ezért most 
mindössze egy kurta áttekintés következik. Szauron egyéb mester-
kedései között megtalálhatjuk a Fekete Beszéd megalkotását; legerő
sebb szolgái, a nazgülok megteremtését (akiket a Kilenc Gyűrű hatal
mával hajtott örök szolgaságba); és az olog-haik, sőt, talán még az 
uruk-haik kitenyésztését. 

Miután N ú m e n o r pusztulásakor a teste is megnyomorodott, emberi 
alakot öltött: bőre fekete volt és izzott a forróságtól. A Harmadkorban 
leggyakrabban a félelmetes, örökké kutató Szem képében jelentkezett. 
A Szauron név a korábbi quenya alakból, a Thauronból származik, 
a sindák Kegyetlen Gorthaurnak nevezték. Más néven: Szauron; az 
Álnok; a Föld Ura (a Másodkorban); az Ellenség; a Mester; a Sötét 
Hatalom; a Sötét Úr; Mordor Ura; Mordor Sötét Ura; a Fekete Föld 
Hatalma; a Fekete Mester; a Barad-dűr Ura; a Sötét Torony Ura; a Soha 
Le N e m Hunyt Szem és a Gonosz Szem. Hívták még Névtelennek; 

8 



Névtelen Szemnek vagy egyszerűen úgy, hogy Ö. Másképpen: A Gyű
rűk Ura; a Gyűrű Ura; a Gyűrűkészítő. 

SZAURON KAPITÁNYA (Captain of Sauron) A nazgúlok ura, amikor Sza-
uron seregeit vezette Gondor ostromakor és a pelennori csatában. (Sz.) 

SZAURON SZÁJA (Mouth of Sauron) Fekete númenóri. A Hk.-ban (és 
talán a Mk.-ban is) Szauront szolgálta. Ravaszsága és eredendő gonosz
sága miatt, kiemelkedett. Nagy varázsló lett belőle, így több ezer évig 
életben maradhatott. A G y H idején Barad-dűr Tornyának hadnagya 
volt, valódi nevét elfelejtette. Szauron bukása után valószínűleg meg
ölték, esetleg a nyugati sereggel vívott csaták valamelyikében esett el. 
Mordor hírvivőjének, futárának is nevezték. ( G y U III.) 

SZELES-DOMBOK (Weather Hills) D o m b o k a Nagy Keleti Országúttól 
északra, Brí és a Mitheithel között. Egykor Arthedain és Rhudaur ha
tára volt. Arthedain megerősítette a dombokat Angmar ellen, ennek 
ellenére H k . 1409-ben elfoglalták. Később visszafoglalták. A dombok 
legfontosabb csúcsa a Széltető. (GyU L; G y U III.) 

SZÉLES V I L Á G (Wide World) Lásd: Középfölde. (H.) 
SZÉLLÁB (Lightfoot) Rohani ló, Hósörény apja. ( G y U III.) 
SZÉLTETŐ (Weathertop) A Szeles-dombok legdélibb részén található, ezen 

épült fel Amon Sül Tornya. Sinda nyelven Amon Sűlnak nevezik. 
(GyU L; TB.) 

SZEM (Eye) Lásd: Szauron. 
SZEM ABLAKA (Window of the Eye) A Barad-dűr nyugati oldalán lévő 

ablak, amelyen keresztül Szauron Szeme nézett. Szauron minden 
irányba ellátott, de az ablak pontosan a Sammath Naurral volt szem
ben. ( G y U III.) 

SZEMEK D O M B J A (Hill of the Eye) Lásd: A m o n H e n . 
SZÉNÁS (Hayward) Hobbit család a Keleti Fertályon. Vélhetőleg jómó

dú volt. (GyU III.) 
SZÉNÁS H O B ( H o b Hayward) Hobbit a Keleti Fertályból. Élt: a G y H 

idején. A G y H előtt ő őrizte a Sövény-kaput, de amikor Szarumán 
lett az úr a Megyében, átkerült a Borbuggyan Kapuhoz. A G y H ide
jén már idős volt. ( G y U III.) 

SZENT HEGY (Holy Mountain) Lásd: Taniquetil. 
SZENTEK (Holy Ones) Lásd: Ainur. 
SZENTIVÁNÉJ (Midsummer's Eve) Szent Iván napjának előestéje, a ki

rályok és a helytartók időszámítása szerint nárié 30; a Megye 
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kalendáriuma szerint Lite 1. napja. A Megyében ünnepnap volt. 
( G y U III.) 

SZENVEDÉS N A P J A I (Days of Dearth) A Hosszú Tél, amely H k . 2758-59 
telén éhínséggel gyötörte a Megyét. ( G y U I.) 

SZÉP ELANOR (Elanor the Fair) Lásd: Csavardi Elanor. 
SZÉP ELENDIL (Elendil, The Fair) Lásd: Elendil. 
SZÉP NÉP (Fair Folk) Lásd: T ü n d é k . 
SZÉP T Ü N D É K (Fair Elves) Lásd: Vanyák. 
SZÉPEK Lásd: Tündék. 
SZÉPPULYÁK ELFSTAN (Elfstan Fairbairn) Hobbit, Megye-lakó. Született: 

Nk. 34. Fastred és Elanor legidősebb fia és örököse, az első Tornyai 
Széppulyák. Valószínűleg Nyugatvég kormányzója volt. Az „elfstan" 
hobbit szó jelentése: elfkő, vagyis tündekő; Elfstant valószínűleg 
Elesszár király után nevezték el. (GyU III.) 

SZERDA Lásd: Hevenesdei. 
SZIKLACSÚCSA (Pinnacle of Orthanc) Lásd: O r t h a n c . 
SZILMARIL-KÜLDETÉS (Quest of t h e Silmaril) Béren missziója, amely

nek az volt a célja, hogy megszerezze a Morgoth Vaskoronájában 
lévő szilmarilt. Megbízója Thingol volt, aki ezt a kincset kérte cserébe 
leánya, Lúthien kezéért. Béren Ek. 466-ban indult útnak. Segítői: 
Finrod, Lúthien és Huan. 468-ban érte el célját, a szilmarilt átadta 
Thingolnak. Bár a küldetés sikeres volt (megölte Draugluint és Car-
charothot, és a Kor végéig megfékezte Szauront), óriási árat kellett 
fizetnie. Finrod és Huan meghalt, Béren elvesztette az egyik kezét, 
majd később ő is távozott az élők sorából — bár azután visszatért. 
A szilmarii miatt Thingol meghalt, Doriath megsemmisült. Szeren
csére a valák közbeléptek, és félreállították Morgothot. (Sz.) 

SZILMARILOK (Silmarilli) Q. Jelentése: silima kincsei. H á r o m drágakő, 
amelyekben a Két Fa fénye ragyog. Féanor készítette őket, a Melkor 
szabadon bocsátását követő években. Ezek voltak Ilúvatar Gyerme
keinek legjelentősebb alkotásai; a Két Fához hasonlóan ezeket sem 
lehetett pótolni, vagy mással helyettesíteni. A kövek héja silimából 
készült, szívükben ott világított a Fák örök fénye. Maguktól ragyog
tak. Varda megszentelte őket, így a hozzájuk érő tisztátalan kezet 
megégették és elsorvasztották. 

SZILMARILOK TÖRTÉNETE, A Lásd: Q u e n t a Silmarillion. 
SZILSZAKÁLL (Treebeard) Lásd: F a n g o r n . 
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SZIRTFŐ (Carrock) Lásd: Szögszikla. 
SZIRTFŐI GÁZLÓ (Ford of Carrock) Gázló az Anduinon, a G y H idején 

a Beornfiak őrizték. A Hobbitban csak a Szirtfőt és az Anduin kele
ti partját köti össze; a G y U I.-ben a két partot. ( G y U I.) 

SZIRTÜREG Lásd: N o g r o d . 
SZITTYÓSD (Rushey) Hobbit falu Mocsolyaszegen. A G y U angol kiadá

sában található térképen „Rushy"-ként szerepel. (GyU I.) 
SZMÉAGOL (Sméagol) Lásd: Gol lum. 
SZMIÁL (Smials, The) Lásd: Nagyszmiál. 
SZMIÁLOK (Smials) Tágas alagútrendszerek, a Megye jómódú hobbitjai-

nak lakhelyei. A járatok labirintusszerűek, faluk homorú. Zsákvég 
szmiál volt. Nagyszmiálon és Bortelkén léteztek olyan szmiálok, 
amelyekben akár száz hobbit is elfért volna. ( G y U I.) 

SZMÓG (Smaug) Ered Mithrin sárkánya, kora legnagyobb fenevada. 
H k . 2770-ben, amikor tudomást szerzett Erebor gazdagságáról, el
pusztította Suhatagot, és kiűzte a törpöket a Hegy Alatti Királyság
ból. Ezt követően majdnem kétszáz éven keresztül örülhetett kin
cseinek — egészen 2941-ig, amikor Thorinnak és társainak sikerült 
felbosszantaniuk. Mérgében megtámadta Esgarothot, ahol Bárd az 
íjász, végzett vele. ( G y U III . ; H.) 

SZMÓG PUSZTASÁGA (Desolation of Smaug) Hk. 2770-től 2941-ig így ne
vezték Erebort és környékét, azt a területet, amelyet Szmog feldúlt. 
(GyU L; H.) 

SZOLMOT (Solmath) A megyei időszámítás szerint az év második hó
napja, a mi februárunknak felel meg. Gyakran „Somath"-nak írták és 
ejtették. (GyU III.) 

SZOMBAT Lásd: Sterrendei. 
SZÖGSZIKLA (Carrock) Nagy szikla az Anduinban, a Régi Gázlótól har

minc mérföldnyire, északra. Beorn lépcsőket és trónusfélét faragott 
belé, gyakran eljárt ide. A vizsgált művekben szerepel még Carrok és 
Szirtfő néven is. (H.; G y U I.) 

SZÖKŐKÚT-UDVAR (Court of the Fountain) Kisebb udvar Minas Tirith 
citadellájában. A közepén egy szökőkút található, ennek a közepén 
állt a Fehér (később Hervadt) Fa. (GyU III.) 

SZÖRNYŰ V É G Z E T U G R A T Ó J A Lásd: Cabed N a e r a m a r t h . 
SZTÚROK (Stoors) A hobbitok három fő családja közül a legdélebben 

lakó. A három család közül ők maradtak a legtovább az Anduin völ-
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gyében. Körülbelül Hk. 1300-ban átkeltek a Vörösfoki-hágón, és 
letelepedtek Dúnföldén vagy a Folyóközben. Körülbelül száz évvel 
később, a Folyóközben élő sztúrok - Angmar fenyegetése miatt - átköl
töztek Dúnföldére vagy Rhovanionba. Rhovanionban Nősziromföl
dén telepedtek le, ez a telep 2460 után is megmaradt. A dúnföldei 
sztúrok 1630 körül költöztek a Megyébe, főként a Keleti és a Déli 
Fertályon telepedtek le. A GyH idején Mocsolyaszegen és Bakföldén 
is sokan éltek. 
Testesebbek a többi hobbitnál, a hobbitok közül csak ők növesztettek 
szakállt. Barátságosabbak az emberekkel, mint a gyaplábúak vagy az 
irhafakók. Legjobban a sík területeket, a folyómellékeket kedvelik. 
A hobbitok közül csak ők értenek a csónakázáshoz, a halászathoz és 
az úszáshoz. A dúnföldei sztúrok megtanulták az ott élők nyelvét, még 
a Hk. végén is számos különös szót és nevet használtak. (GyU I.; 
GyU III.) 

SzÚNYOGOS-MOCSÁR (Midgewater Marshes) Mocsár a Nagy Keleti Or
szágúttól északra, Brí és Széltető között. Rengeteg szúnyog és egyéb 
rovar lakhelye. (GyU I.) 

SZURDOK-VÖLGY Lásd: Völgy-katlan. 
SZURDOKVÍZ (Deeping Stream) Patak Rohanban, Helm Árkában ered. 

Megkerüli a Kürt-sziklát, majd a Völgy-katlanon keresztül, a Nyugat
halmi-völgybe fordul. (GyU II.) 

SZUTYOR (Rumble) Hobbit család a Megyében, egyik ága Hobbitfalván 
élt. A Nk. elején özvegy Szutyorné gondozta a vén Cövek Bódit, mi
után Samu megnősült. (GyU III.) 

SZÜLETÉSNAPI RÉT Lásd: Lakoma-rét. 
SZÜRKE BOLOND (Grey Fool) Lásd: Gandalf. 
SZÜRKE-ERDŐ (Grey Wood, Greywood) Lásd: Drúadán-erdő. 
SZÜRKE-HEGYEK (Grey Mountains) Az Ered Mithrin. (GyU III.) 
SZÜRKE-OMBOLY (Hoarwell) Lásd: Mitheithel. 
SZÜRKE TÁRSASÁG (Grey Company) Azok, akik a GyH során Aragorn-

nal végigmentek a Holtak Ösvényén: Legolas, Gimli, Elladan, Elrohir, 
és harminc északi Kósza. (GyU III.) 

SZÜRKE-TÜNDÉK A Sindák. (Sz.) 
SZÜRKE-VÍZ (Greyflood) Lásd: Gwathló. 
SZÜRKE ZARÁNDOK Lásd: Mithrandir. 
SZÜRKEKÖPENYES (Grey-cloak) Lásd: Elwé. 
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SZÜRKERÉV (Grey Havens) Város és kikötő Círdanban, a Lhűn-öbölben. 
Mk. l-ben alapították. Állítólag itt lakott Círdan, míg a Nk.-ban az 
utolsó fehér hajó is átment a tengerentúlra. Sinda neve: Mithlond. 
(GyU I.; GyU III.) 

SZÜRKE-TÜNDÉK (Grey-Elves) A sindák. (Sz.) 
SZÜRKÜLET (Morrowdim) Lásd: Tindómé. 
SZÜRKÜLET TÜNDÉI Lásd: Szürke-tündék. 
SZÜRKÜLETI VIZEK (Meres of Twilight) Lásd: Aelin-uial. 
SZÜRKÜLET-TÓ (Meres of Twilight) Lásd: Aelin-uial. 



TÁBORI CSATA (Battle of the Camp) Csata, amelyre Észak-Ithiliában 
került sor, Hk. 1944-ben, Gondor és az ekhósok között. Eárnil, aki 
Gondor déli seregét, valamint az északi sereg maradékát vezette, ha
talmas csapást mért a felkészületlen ekhósokra, akik a táborukban 
éppen Gondor meghódítását ünnepelték. Eárnil kiűzte a rémült ek-
hósokat Ithiliából. Egyesek keletre, Dagorlad irányába futottak, mások 
eltűntek a Holt-lápban. Ennek a diadalnak, valamint Eárnil korábbi, 
az ekhósok és a haradiak fölött aratott győzelmeinek köszönhetően, 
Göndört többé nem fenyegették az ekhósok. (GyU III.) 

TALÁLÓSKÉRDÉS-JÁTÉK (Riddle-game) Játék előre meghatározott és 
szent szabályokkal. Két személy találós kérdéseket tesz fel egymásnak, 
aki először vall kudarcot, az veszti el a játékot. Egész Középföldén 
népszerű volt. (GyU I.; H.) 

TALÁN (Talán) S. Jelentése: lapos. Emelvény, amelyen a lórieni tündék 
éltek. A platószerűséget a közepébe vágott nyíláson keresztül lehe
tett megközelíteni, létra segítségével. Oldalait függönyökkel lehetett 
eltakarni. Nyugori neve: flet; sinda elnevezése: telain. (GyU I.) 

TALATH DlRNEN (Talath Dirnen) S. Jelentése: őrzött síkság. Erdős sík
ság Nargothrondban, a Narog és a Teiglin között. Kószák és rejtett 
tornyok őrizték. Miután Szauron Ek. 457-ben bevette Tol Siriont, a 
vidék megnyílt a hódítók előtt. Talath Dirnent harminc éven át a 
brethili haladok védték. Miután Túrint Amon Rűdhnál elfogták, az 
orkok beözönlöttek a síkságra. Orodreth félt, hogy Nargothrondra 
vonja Morgoth figyelmét, ezért nem lépett fel nyíltan a portyázok el
len. A 490-es évek elején Túrin (akit ekkor Mormegil néven ismer
tek) rávette a királyt, vállalja a harcot. Talath Dirnent egy időre meg
tisztították az orkoktól, de miután a nargothrondi sereg 496-ban 
Tumhaladnál vereséget szenvedett, ismét elveszett. Nem egészen vi
lágos, hogy pontosan mekkora volt a terület. Északi határa a Teiglin 
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gázlójánál lehetett, a déli az Andramnál. Magában foglalta a Nivrim 
és Teiglin közötti vidéket is, de arról, hogy Túrin és gerillái ezeken a 
tájakon is harcoltak, nem készültek feljegyzések. (Sz.) 

TALATH RHÜNEN (Talath Rhünen) S. Jelentése: keleti síkság. Tharge-
lion régi, sinda neve. (Sz.) 

TALPAS (Staddle) Falu Bríben, a Brí-domb délkeleti oldalán. Emberek és 
hobbitok lakták. (GyU I.) 

TANÁCS (Council) A Fehér Tanács. (GyU I.) 
TANIQUETIL (Taniquetil) Q. Jelentése: tar - magas + ninque - fehér + 

til - csúcs. A Pelóri legmagasabb pontja, így Arda legmagasabb he
gye. Aman keleti részén található, a tengeri határvonal mellett. Manwé 
és Varda székhelye, a csúcsán épült fel Ilmarin. A vanyák a lejtőin él
tek. Hófödte csúcs, fehér sipkája messzire látszik. Az eldák által leg
gyakrabban használt neve: Oiolossé. Egyéb nevei: Amon Uilos; Uilos; 
Örök Fehér; Csillagkoronás; Fehér-hegy; Szent Hegy; Elerrína; Ilma
rin hegye; a Hegy. (GyU I.) 

TAR- (Tar-) Q. Jelentése: magas, nemes. Númenor azon királyainak és 
királynőinek nevében található előtag, akik quenya nevet vettek fel. 
(GyU III.) 

TAR-ALCARIN (Alcarin, Tar-) Q. Szó szerinti jelentése: a dicsőséges. 
Mk. 28. sz. Dúnadán, Númenor tizenhetedik királya. (GyU III.) 

TAR-ALDARION (Aldarion, Tar-) Q. Jelentése: fákról. Dúnadán, 
Númenor hatodik királya. Apjához, Tar-Meneldurhoz, és feleségé
hez fűződő tragikus kapcsolata ahhoz vezetett, hogy nem született 
fia. Mk. 1075-ben halt meg. (GyU III.) 

TAR-AMANDIL (Amandil, Tar-) Q. Szó szerinti jelentése: Aman imádó
ja. Mk. 6. sz. Dúnadán, Númenor harmadik királya. (GyU III.) 

TAR-ANÁRION (Anárion, Tar-) Q. Szó szerinti jelentése: a napból való. 
Dúnadán, Númenor nyolcadik királya. Élt: Mk. 1200 körül. (GyU III.) 

TAR-ANCALIMÉ (Ancalimé, Tar-) Q. Szó szerinti jelentése: nagy (dicső) 
fény. Dúnadán, Númenor hetedik uralkodója és első királynője. 
Mk. 1075-ben született, uralkodásának ideje 1100 körűire tehető. 
Ö volt az előző király, Tar-Aldanon egyetlen gyermeke. (GyU III.) 

TAR-ANCALIMON (Ancalimon, Tar-) Q. Szó szerinti jelentése: dicső 
fény. Dúnadán, Númenor tizennegyedik királya. Uralkodása alatt 
erősödött meg a Király Emberei és a Hűségesek csoportja. Csak akkor 
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mondott le az életről, amikor már testben és lélekben is szétbomlott. 
Mk. 24. században élt. (GyU III.) 

TAR-CALION (Calion, Tar-) Ar-Pharazőn ritkán használt tünde neve. (Sz.) 
TAR-CALMACIL (Calmacil, Tar-) Q. Jelentése: fényes világító szikra. 

Dúnadán, Númenor tizennyolcadik királya (Mk. P-2899 között). 
(GyU III.) 

TAR-CiRYATAN (Ciryatan, Tar-) Q. Jelentése: hajóépítő. Dúnadán, Nú
menor tizenkettedik királya. Uralkodása alatt a númenoriak egyre 
nyíltabban beszéltek a Valák Tilalmáról, és Középfölde partvidéké
nek koIonizációjáról. Meghalt: Mk. 2251-ben. (GyU III.) 

TAR-ELENDIL Lásd: Elendil (1). 
TAR-MENELDUR (Meneldur, Tar-) Q. Jelentése: mennyek. Dúnadán, 

Númenor ötödik királya. Született: Mk. 550 körül. (GyU III.) 
TAR-MlNASTÍR (Minastír, Tar-) Q. Jelentése: torony-őrző. Dúnadán, 

Númenor tizenegyedik királya. Élt: Mk. 1700 körül. 1700-ban, a tün
dék és Szauron közötti háború idején, hatalmas flottát küldött Gil-
galad megsegítésére; ennek köszönhetően Szauron vereséget szenve
dett. Ö épített tornyot az Orometen. (GyU III.) 

TAR-MlNYATUR (Minyatur, Tar-) Q. Jelentése: első úr. Lásd: Elros. 
(GyU III.) 

TAR-MÍRIEL (Míriel, Tar-) Númenori dúnadán, Tar-Palantir egyetlen 
leánya. Apja halála után rákényszerítették, hogy feleségül menjen 
unokatestvéréhez, Ar-Pharazőnhoz, aki megváltoztatta a nevét Ar-
Zimraphelre. Númenor lerombolása után Tar-Míriel - aki a Hűsé
gesek közé tartozott - Eruban próbált menedéket találni, de vízbe 
fulladt, mielőtt elérte volna Meneltarmát. Mk. 3319-ben halt meg. 
(GyU III.) 

TAR-PALANTIR (Palantir, Tar-) Q. Jelentése: távollátó. Dúnadán, Núme
nor huszonharmadik királya (Mk. 3175-3255 között). Születésekor 
kapott neve: Inziladűn. Anyja, Inzilbéth a Hűségesek elképzelései 
szerint nevelte, trónra lépésekor elda nevet választott magának. Meg
próbálta megszüntetni a Númenort romboló korrupciót. A Király Em
berei, akiket a király öccse, Gimilkhád, és unokaöccse, Ar-Pharazőn 
vezetett, titokban szembeszálltak vele. Tar-Palantir belehalt a kime
rültségbe és a bánatba. Egyetlen utóda volt: Míriel. (GyU III.) 

TAR-SÚRION (Súrion, Tar-) Q. Jelentése: szél. Dúnadán, Númenor ki
lencedik királya. Élt: Mk. 1400 körül. (GyU III.) 
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TAR-TELEMMAITE (Telemmaité, Tar-) Q. Dúnadán, Númenor tizenötö
dik királya. Élt: Mk. 26. sz. (GyU III.) 

TAR-TELPERIÉN (Telperién, Tar-) Q. Dúnadán, Númenor tizedik uralko
dója, a második uralkodó királynő. Élt: Mk. 1600 körül. (GyU III.) 

TAR-VANIMELDE (Vanimeldé, Tar-) Q. Jelentése: szép barát. Dúnadán, 
Númenor tizenhatodik uralkodója, a harmadik uralkodó királynő. 
Élt: Mk. 2600 körül. (GyU III.) 

TARANNON (Tarannon) Q. Jelentése: királykapu. Lásd: Falastur. 
(GyU III.) 

TARAS-HEGY (Mount Táras) Hegy Beleriandban, a Belegaer partján, 
Nevrast déli határán. Vinyamar városa ez alatt, vagy az északi lej
tőin állt. (Sz.) 

TARCIL (Tarcil) Q. Jelentése: királyi. Dúnadán, Arnor hatodik királya 
(Hk. 434-515 között). (GyU III.) 

TARCIRYAN (Tarciryan) Q. Jelentése: úr-hajó. Gondori dúnadán, 
Falastur király fivére, I. Eárnil apja. Élt: Hk. 900 körül. (GyU III.) 

TARELDAR (Tareldar) Q. Jelentése: nemes elda. Azok az eldák, akik 
Amanban éltek; a Két Fa megmérgezése előtt a calaquendekkel vol
tak azonosak. Másik nevük: nemes-tündék. (Sz.) 

TARGON (Targon) Q. Jelentése: királyi kő. Gondori ember. (GyU III.) 
TÁRION (Tárion) Q. Jelentése: erők. Lásd: Valanya. (GyU III.) 
TARISZNYÁM (Sackville) Megye-lakó hobbit család, tagjai vélhetőleg a 

felsőbb osztályhoz tartoztak. (GyU III.) 
TARISZNYÁDI KAMÉLIA Lásd: Tarisznyádi-Zsákos Kamélia 
TARlSZNYÁDI-ZsÁKOS (Sackville-Baggins) Megye-lakó hobbit család. 

Othó, Zsákos Longó és Tarisznyádi Kamélia fia alapította. Sajnos, 
két nemzedéknyi idő alatt kihalt. (GyU I.; GyU III.; H.) 

TARISZNYÁDI-ZSÁKOS LOBÉLIA (Lobelia Sackville-Baggins) Hobbit, 
Megye-lakó. Született: Hk. 2920 előtt. Tarisznyádi-Zsákos Othó 
felesége, Lothó anyja. Keményfenéken született, leánykori neve: 
Tüszőfi Lobélia volt. 
Rossz természetéről és mohóságáról volt híres. Élete nagy részét az
zal töltötte, hogy megkaparintsa Zsáklakot, elvegye Bilbótól és Fro-
dótól. Végül Hk. 3018-ban Frodó eladta neki. Amikor Szarumán 
irányította a Megyét, Lobéliát bebörtönözték a zártlikba, mert vitat
kozni mert a Főnök embereivel. Amikor szabadon bocsátották, nép
szerű volt a hobbitok között. (Ilyesmi életében először fordult elő 
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vele.) Fia halála összetörte. Családjával együtt visszatért Keményfe
nékre, és Zsáklakot visszaadta Frodónak. Amikor meghalt, minden 
pénzét Frodóra hagyta, azzal a kéréssel, hogy segítse belőle azokat a 
hobbitokat, akik az ő fia és Szarumán miatt váltak otthontalanná. 
(GyU L; GyU III.) 

TARISZNYÁDI-ZSÁKOS LOTHÓ (Lotho Sackville-Baggins) Hobbit, Megye
lakó, Tarisznyádi-Zsákos Othó és Lobélia fia. Élt: Hk. 2964-3019. 
Valószínűleg nőtlen maradt. 3018 szeptemberében anyjával együtt 
Zsákvégre költözött, amit Frodótól vásároltak meg. Nem sokkal ké
sőbb a Vasudvardból és máshonnan - a saját földjén termesztett pipa
fűért - kapott pénzen birtokokat vásárolt, és embereket bérelt. Eze
ket a haramiákat a Főnök embereinek nevezték. Börtönbe vetette 
Kacska Vilit, a Megye akkori ispánját, és magához ragadta a hatal
mat. 3019 szeptemberében, Szarumán érkezése után, aprócska biro
dalma összeomlott. Valamikor szeptemberben vagy októberben meg
ölték, valószínűleg Gríma gyilkolta és ette meg. Főnöknek szólíttatta 
magát. A hobbitok Ragyásnak csúfolták nem túl szép arcbőre miatt. 
(GyU L; GyU III.) 

TARISZNYÁDI-ZSÁKOS O T H Ó (Otho Sackville-Baggins) Hobbit, Megye
lakó. Élt: Hk. 2910-3012 között. Zsákos Longó és Tarisznyádi Ka-
mélia gyermeke, a Tarisznyádi-Zsákos család megalapítója. Tüszőfi 
Kaméliát vette feleségül, egyetlen gyermekük Lothó volt. Részt vett 
Bilbó búcsúünnepségén. Mint családjának többi tagja, Othó is mo
gorva, mohó és rosszindulatú volt. (GyU I.; GyU III.) 

TARMENEL (Tarmenel) Q. Jelentése: magas mennyek. Annak a szélnek a 
forrása, amely Earendilt Amanba segítette. Bár a menel általában a meny-
nyekre utaló szó, Manwé szelei természetesen az égbolt alacsonyabb ré
gióiból érkeznek. Tarmenel valószínűleg az Ilmen alatti rész. (GyU I.) 

TARN AELUIN (Tarn Aeluin) Lásd: Aeluin. 
TARONDOR (Tarondor) Dúnadán, Gondor huszonhetedik királya 

(Hk. 1656-1798 között). A nagy járvány után uralkodott, Gondor 
valamennyi királya közül ő maradt legtovább a trónon. Gondor ha
talmának és befolyásának visszanyerését tekintette fő céljának. Ö ül
tette el a Fehér Fa egyik hajtását, állandó székhelye Minas Anorban 
volt. (GyU III.) 

TARONDOR (Tarondor) Q. Jelentése: királyi szikla. Dúnadán, Arnor he
tedik királya (Hk. 515-602 között). (GyU III.) 
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TAROSTAR (Tarostar) Lásd: I. Rómendacil. 
TASARINAN (Tasarinan) Q. Jelentése: fűzvölgy. Lásd: Nan-tathren. 

(GyU II.) 
TATA (Gaffer) Lásd: Cövek Bódi 
TAUR E-NDAEDELOS (Taur e-Ndaedelos) Lásd: Bakacsin-erdő. 
TAUR-EN-FAROTH (Taur-en-Faroth) S. Szó szerinti jelentése: vadászok 

erdeje. Erdős felföld a Narogtól délre, a Nargothrondnál, az And-
ram nyugati része. Az erdőn a Ringwil folyik keresztül. (Sz.) 

TAUR-EN-FUROTH Lásd: Taur-en-Faroth. Több angol és magyar nyelvű 
kiadásban szerepel ez a hiba. 

TAUR-IM-DUINATH (Taur-im-Duinath) S. Jelentése: erdő a folyók kö
zött. Sűrű erdő, keleti határán a Gelion, a nyugatin a Sirion és a 
Balari-öböl található. Csupán néhány sinda élt itt, az orkok az Ek. 
során nem nyugtalanították őket. (Sz.) 

TAUR-NA-NELDOR (Taur-na-Neldor) S. Lásd: Neldoreth erdeje. (GyU II.) 
TAUR-NU-FUIN (Taur-nu-Fuin) S. Jelentése: erdő az éj alatt. Dorthonion 

neve Dagor Bragollach után, vagyis miután Morgoth sötét varázsla
tokat helyezett el itt. Az edánok Első Házának maradványa néhány 
éven keresztül szembenézett ezekkel a borzalmakkal, de végül mene
külni kényszerültek. Barahir haramiái éltek itt egészen addig, míg 
Szauron az utolsó tizenkettőt is elárulta. Végül Berennek, az utolsó 
túlélőnek is menekülnie kellett. Ezt követően az erdő lakatlan ma
radt - egészen addig, míg Szauron (miután kiűzték Tol Siríonból), 
vámpírtestben ide nem költözött. Rajta kívül senki sem élt az erdő
ben, és legfeljebb az Anachba tartó orkok vágtak keresztül rajta. Tú-
rin, Beleg és Gwindor is járt erre. Másik neve: Deldúwath. (Sz.) 

TAUREMORNA (Tauremorna) Q. Jelentése: erdő-fekete. Fangorn, aFan-
gorn-erdő entje így nevezte az erdőt. (GyU II.) 

TAUREMORNALÓME (Tauremornalómé) Q. Jelentése: erdő-fekete-árnyék. 
A Tauremorna hosszabb, teljes neve. (GyU II.) 

TAURON (Tauron) S. Jelentése: erdők ura. Oromé egyik neve. (Sz.) 
TEHER (Burden) Az Egy Gyűrű, amikor Frodónál volt, a Végzet-hegyre 

irányuló küldetés során. (GyU I.) 
TEHTÁK (Tehtar) Q. Jelentése: jelek. Egyes számú alakja: tehta. A teng-

wák kiegészítő jelei, a hangok hosszára és kiejtési módjára utalnak. 
(GyU III.) 
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TEIGLIN (Teiglin) S. Szó szerinti jelentése: tó, vagy víz. Folyó Beleriand 
nyugati részén. Az Ered Wethrinben ered, déli, majd keleti irányba 
tart, és Brethil erdejében ömlik bele a Sirionba. Legfontosabb mel
lékfolyója a Malduin. Brethil és Talath Dirnen határfolyója. A Teig
lin gázlóinál lehet átkelni rajta. A gázlótól délre található egy mély 
szurdok, a Cabed-en-Aras. (Sz.) 

TEIGLIN GÁZLÓI (Crossings of Teiglin) Gázló Brethilben, a Nargoth-
rondból Kelet-Belenandba és a Sirion-hágóhoz vezető úton. Ez az 
egyetlen hely, ahol a Teiglin folyón át lehet kelni. Stratégiai szem
pontból fontos (Nargothrond védelme), ezért a haladok, majd Tú-
rin őrizte. A haladok és az orkok számos csatát vívtak ezen a vidé
ken. (Sz.) 

TÉKOZLÓ SARADOK (Saradoc „Scattergold") Lásd: Borbak Saradok. 
TELCHAR (Telchar) S. Törp, Nogrod legügyesebb kovácsa. Ö készítet

te Narsilt és Angristet. Élt: Ek. (GyU II.) 
TELCONTAR (Telcontar) Q. Elessar házának neve, a Nyugat és az Újra

egyesült Királyság királyainak sora. A Telcontar, a Vándor quenya 
neve. Aragornt, a Ház megalapítóját, a Kószát nevezték így Brí lakói. 
Többes számú alakja: telcontari. (GyU III.) 

TELEMNAR (Telemnar) Q. Dúnadán, Gondor huszonhatodik királya. 
Meghalt: Hk. 1636. A fiaival együtt a nagy járvány idején pusztult el. 
(GyU III.) 

TELEREK (Teleri) Q. Jelentése: utolsók, leghátulsók. Az eldák Három 
Nemzetsége közül a harmadik, a legnépesebb. A Nagy Utazás során 
lemaradtak, és nem vonakodtak elhagyni Középföldét. Elwé és Olwé 
vezette őket. Az Anduin völgyében egyik csoportjuk, Lenwe irányítá
sával délnek fordult, őket nandáknak nevezték. Beleriandban a telerek 
keleten telepedtek le, így nem lehettek ott az elsők között, akik Tol 
Eresséából Amanba mentek. Amikor rájöttek, hogy a vanyák és a 
noldák már továbbálltak, egy nagyobb csoportjuk a Sirion deltájához 
vándorolt, ahol Őssé és Uinen vezérelte őket. Ekkor kedvelték meg 
a Tengert. Amikor Ulmo visszatért, hogy elvigye őket Amanba, né
hányuk, Őssé kérésére a Falasban maradt. Ok, és a még mindig Elwét 
kereső telerek lettek később a sindák. 
Többségük nyugatra ment a második hullámmal. Őssé kívánságára 
Ulmo megállította a szigetet Eldamar öblében. Itt, az imádott Ten
ger által körülfogva, a Két Fa fényében, Aman közelében, hosszú 
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ideig békében éltek. Végül annyira felerősödött bennük az Aman 
Fénye utáni vágy, hogy Őssé megtanította nekik a hajóépítés mester
ségét. Fehér, hattyúkkal vontatott hajóikon átjutottak Eldamar part
jaira, ahol felépítették Alqualondé gyönyörű városát. 
Itt a valáktól és a többi eldától viszonylag távol éltek. A noldák láza
dása rákényszerítette őket, hogy beleavatkozzanak Valinor ügyeibe. 
Féanor hajókat követelt tőlük. Őssé nem teljesítette a kérést. Féanor 
erőszakhoz folyamodott, sor került a Testvérmészárlásra. Az Ek. vé
gén a telerek összebarátkoztak Elwinggel, aki Eárendillel érkezett 
Amanba. A nő és a sindák kérésére átvitték Valinor Seregét a Nagy 
Csatába, amiben a noldákkal szembeni gyűlöletük miatt nem vettek 
részt. A későbbi korokban Alqualondéban éltek. Az eldák között ők 
voltak a legszebb hangú dalnokok, az éneklést Ulmótól tanulták. Ma
gukat lindáknak, Dalosoknak nevezték. Egyéb neveik: falmarok; taj-
téklovasok; tengeri-tündék. (Sz.) 

TELKE URA (Master of the Hall) Lásd: Bakfölde Ura. 
TÉLMOCS (Winterfilth) A megyei időszámítás tizedik hónapja, körülbe

lül a mi októberünknek felel meg. Bríben télmot a neve, de a Megye
beli hobbitok szerint a télmocs a régibb elnevezés. (GyU III.) 

TÉLMOT (Wintring) A télmocs Bríben. Lásd: Télmocs. (GyU III.) 
TELPERINQUAR (Telperinquar) Q. Jelentése: ezüstököl. Celebrimor ere

deti neve. (Sz.) 
TELPERION (Telperion) S. Jelentése: ezüst. Valinor két fája közül az 

idősebbik. Levele fent sötétzöld, lejjebb csillogóan ezüstös, ezüst 
fényharmat hullik róla. Varda csillagai Telperion harmatcseppjeiből 
készültek, a hold az utolsó ezüstvirágjából. Galathilion és a Fehér 
Fák, valamint Turgon Belthilje is Telperion másolata volt. Egyéb ne
vei: Fehér Telperion; Fehér Fa; Ninquelóté; Silpion; Legvénebb Fa. 
(GyU I.) 

TELPERION VIRÁGA A Hold. (Sz.) 

TELUMEHTAR (Telumehtar) Lásd: Menelmacar. 
TELUMEHTAR UMBARDACIL (Telumehtar Umbardacil) Q. Jelentése: 

Umbar legyőzője. Dúnadán, Gondor huszonnyolcadik királya (Hk. 
1798-1850 között). 1810-ben a kalózok támadásai miatt elfoglalta 
Umbart. Győzelme után vette fel nevét. (GyU III.) 

TELUMENDIL (Telumendil) Q. Jelentése: mennyek szerelmese. A Varda 
által készített egyik csillagkép. (Sz.) 
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TÉMÁK (Témar) A tengwák függőleges irányú csoportosítása, a kiejtés
re vonatkozó jelölésekkel. (GyU III.) 

TEMPLOM (Temple) A templom, amit Szauron épített Armenelosban, Mel-
kor tiszteletére. Zömök kupola, átmérője ötszáz láb, magassága ugyan
annyi. Falvastagsága az alapoknál: ötven láb. A kupolát ezüsttel bo
rították, de ez az emberáldozatok füstjétől hamar megfeketedett. 
A teteje megrepedt a Nagy Armada érkezését jelző villámlásban, de 
maga a Templom csak Númenor bukása után semmisült meg. Rom
jai közt bukkantak rá Szauron testére. (Sz.) 

TENGER (Sea) Lásd: Belegaer. 
TENGER NÉPE (Men of the Sea) A dúnadánok. (GyU II.) 
TENGER URAI (Lords of the Sea) Azok a lények, amelyek megtanítot

ták a hajóépítés mesterségét Alqualondé telerjeinek: Őssé, és esetleg 
Ulmo és Uinen. (Sz.) 

TENGERFELŐLI TORONY (Sea-ward Tower) Lásd: Dol Amroth. 
TENGERI CSENGŐ (Sea-Bell, The) Hobbit vers a Nk.-ból. Kifejezi, hogy 

a Megye-lakók nem bíztak a Tengerben, és másban sem, ami a Me
gyén kívül volt. A vers a Frodó álma alcímet viseli, így vélhetőleg kap
csolatban van azokkal a kellemetlen álmokkal, amelyeket Frodó a GyH 
után látott. (TB.) 

TENGERI KIRÁLYOK (Sea-Kings) A númenoriak. (Sz.) 
TENGERI KIRÁLYOK JOGARA (Sceptre of the Sea-Kings) Númenor ural

kodóinak jelképe. A bukás során valószínűleg megsemmisült. (Sz.) 
TENGERI-TÜNDÉK (Sea-Elves) A telereket nevezték így hajóimádatuk 

miatt. A Hobbit magyar változatában „tengeri tündérek"-ként szere
pelnek. (H.; Sz.) 

TENGWÁK (Tengwar) Q. Jelentése: betűk. Az a betűrendszer, amelyet elő
ször Rúmil fejlesztett ki Eldamarban, majd Féanor átalakított. Núme-
norban, és Középfölde tünde-nyelveit, valamint a nyugorit beszélő 
népei között is elterjedt. A jeleket toll vagy ecset segítségével rajzol
ták le, szigorúan megszabott rendszerben és csoportosításban, meg
felelő hangsúly-jelekkel ellátva. A harminchat jel mindegyikének van 
egy univerzális quenya neve, valamint egy számértéke. (GyU III.) 

TESTVÉRMÉSZÁRLÁS (Kinslaying at Alqualondé) A noldák lázadásának 
első nagy tragédiája, az első olyan eset, amikor tünde tünde ellen for
dult. A csata akkor kezdődött, amikor Alqualondé telerjei kijelentették, 
nem adnak hajókat a noldáknak. Féanor elvakultságában erőszakhoz 
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folyamodott. A telerek ellenálltak. Féanor segítséget kapott Fingolfin 
seregétől, amelyet Finrod vezetett. A telereket lemészárolták. Az 
esemény komoly következményekkel járt. A vihar, amelyet Uinen 
bánata támasztott, rengeteget megölt a lopott hajókon utazó noldák 
közül, és közvetve a noldák Balvégzetét eredményezte. Középföl
dén Thingol (Olwénak, Alqualondé urának fivére) szakított Féanor Há
zával. A mészárlás minden nolda lelkére sötét árnyként telepedett rá. 
Ez okozta, hogy Maeglin beleszeretett Idrilbe, és ez volt annak a gyen
geségnek a forrása, amely miatt Szauron legyőzhette Finrodot. (Sz.) 

THALION (Thalion) S. Jelentése: erős, kitartó. Lásd: Húrin. (Sz.) 
THALOS (Thalos) S. Ossiriand folyója, a Gelion északról számított má

sodik mellékfolyója. Az Ered Luinban ered. (Sz.) 
THÁN (Thain) Az Északi Királyság végnapjai után a Megye irányítója, 

a király visszatértéig uralkodott. A gyűlés „elnöke", a fegyveres erők 
parancsnoka. Mivel normál esetben nem volt szükség katonákra, s mi
vel a hobbitok betartották a törvényeket, a thánnak jóformán semmi 
dolga sem akadt. Mocsolyaszegi Bukkát, az elő thánt, Hk. 1979-ben 
választották meg. 2340-ig az Aggbak család valamelyik tagja viselte e 
megtisztelő címet. Amikor az Aggbakok Bakföldére költöztek, Tuk 
Isumbras (I. Isumbras) lett a 13. thán. A Nk. elejéig a címet a Tuk 
család tagjai örökölték. Nk. 14-től a thán helyett helytartót válasz
tottak. (GyU I.) 

THÁN KÖNYVE (Thain's Book) Az eredeti Piros Könyv másolata, ame
lyet Elessar király kérésére készítettek. A kötetet Tuk Peregrin Nk. 
64-ben vitte Gondorba, ahol jelentősen kiegészítették az anyagot. 
Egy évszázaddal később másolat készült róla, amelyet Nagyszmiálban 
őriztek. (GyU I.; GyU III.) 

THANGORODRIM (Thangorodrim) S. Jelentése: nyomaszó hegycsoport. 
A háromcsúcsú hegy, amelyet Melkor állított Angband fölé, amikor 
a szilmarilokkal visszatért Középföldére. Salakból és hulladékból állt, 
időnként füstöt, gázokat és lávát böfögött magából. Akkor omlott le, 
amikor a Nagy Csata során, Ancalagon rázuhant. (GyU I.; GyU III.) 

THARBAD (Tharbad) S. Thara: át, keresztül; Pata: út. Város Eriador déli 
részén, a Glanduin és a Mitheithel folyók találkozásánál. A Mithei-
thelen itt, a gázlónál tud átkelni az, aki a Régi Déli Országúton halad. 
Hk. 2912-ben a várost lerombolta és elnéptelenítette egy hatalmas 
áradás. (GyU I; GyU III.) 
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THARGELION (Thargelion) S. Jelentése: Gelionon túl. Sík, erdős vidék 
Kelet-Beleriandban, a Gelion és az Ered Luin között. Délen Ossi-
riand határolja, északon a Rerir-hegy. A caranthiri noldák alapították, 
akik így felügyelhették az Ered Luinban élő törpökkel való kereskedést. 
Ek. 4. században a haladok egy időre Dél-Thargelionban telepedtek le, 
ahol megtámadták őket az orkok. Egy évszázaddal később, a Dagor 
Bragollach után beözönlöttek az orkok, és a noldák elmentek. A vidék 
sinda neve: Talath Rhúnen volt. Másik neve: Dor Caranthir. (Sz.) 

THARKÜN (Tharkűn) Kh. Gandalf törp neve a GyU angol verziójában. 
THARKUN Lásd: Gandalf. 
THAURON (Thauron) Lásd: Szauron. 
THENGEL (Thengel) Ember, Rohan tizenhatodik királya (Hk. 2953-80 

között). Született: Hk. 2905-ben. 2925-től 2953-ig Gondorban élt, 
mert nem jött ki jól apjával, Fengel királlyal. Szauron az ő uralkodá
sa idején nyugtalanította először Rohant. 2943-ban feleségül vette 
Morwent, aki öt gyermeket szült, köztük Théodent és Théodwynt. 
(GyU III.) 

THÉODEN (Théoden) Ember, Rohan tizenhetedik királya (Hk. 2980-
3019 között). Született: Hk. 2948-ban. Szarumán varázslatainak ha
tására, uralkodása vége felé megromlott az egészségi állapota, de 
3019-ben Gandalf meggyógyította. Ö vezette a rohírokat Szarumán 
ellen a kürtvári csatában, és Mordor ellen a pelennori csatában. Ké
sőbb legyőzte a haradiakat, de a Fekete Lovas megölte. Másik neve: 
Újjászületett Théoden. (GyU II.; GyU III.) 

THÉODRED (Théodred) Rohani ember, Théoden király egyetlen gyer
meke, a Lovasvég második vezére. Élt: Hk. 2978-3019. A GyH ide
jén, a Vas-folyó gázlóinál vívott első csatában esett el. (GyU II.) 

THÉODWYN (Théodwyn) Rohani nő, Thengel király legkisebb gyerme
ke. Élt: Hk. 2963-3002. 2889-ben feleségül ment Éomundhoz, két 
gyermeket szült: Éomert és Éowynt. Nem sokkal férje meggyilkolá
sa után ő is meghalt. (GyU III.) 

THINGOL (Thingol) S. Jelentése: Szürkeköpeny. Lásd: Elwé. (GyU I.) 
THORIN, I. (Thorin I) Törp, Durin népének királya (Hk. 2190-2289 kö

zött). Élt: 2035-2289. Számos törpöt vezetett át Ereborból az Ered 
Mithrinhez. (GyU III.) 

THORIN, II. (Thorin II) Törp, Durin népének királya a száműzetésben 
(Hk. 2845-2941 között.). Élt: Hk. 2746-2941. Fiatal korában bátran 
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harcolt az azanulbizari csatában, ezt követően apjával, II. Thráinnal, 
és népével, az Ered Luinhoz ment. 2845-ben, Thráin eltűnését kö
vetően, ő lett Durin népének királya. Száz éven keresztül próbálta 
virágzóvá teni az Ered Luinban élő törp közösséget. 2941-ben talál
kozott Gandalffal, és elhatározta, hogy visszaszerzi Erebort Szmog
tól. Vállalkozása sikeres volt, de nem sokkal később, az Öt Sereg 
Csatájában elesett. Tölgypajzsos Thorin néven is ismerték, mert az 
azanulbizari csatában egy tölgyágat használt pajzsként és bunkóként. 
(GyU III.) 

THORIN, III. A KÖSISAKOS (Thorin III) Törp, Durin népének királya 
Ereborban, Hk. 3019-től. Élt: Hk. 2866-Nk. ? Szauron bukását kö
vetően, II. Bárddal közösen, megfutamította az Erebort ostromló ke
letlakók hadát. Kősisakos Thorinként is ismerték. (GyU III.) 

THORIN ÉS TÁRSAI (Thorin and Company) Üzleti célú expedíció részt
vevői. Az utat II. Thorin szervezte. A csapat Hk. 2941-ben megpró
bálta megtalálni Szmog kincsét Ereborban. Az expedíció tagjai: Thorin, 
Bálin, Dwalin, Fíli, Kíli, Dóri, Ori, Nori, Óin, Glóin, Bofur, Bombur 
és Zsákos Bilbó, a tolvajuk. Gandalf tanácsadói minőségben tartott 
velük. A kincset megtalálták, Ereborban rendet tettek. Egyéb ered
mények: Bilbó ellopta az Egy Gyűrűt, Gandalf megtalálta Glamdrin-
get és megölte a Köd-hegység Nagy Goblinját. Lezajlott az Öt Sereg 
Csatája, Szmog elpusztult, így Suhatag és Erebor képes lehetett arra, 
hogy a GyH során ellenálljon a keletlakók inváziójának. A Hobbit 
(A Babó) teljes egészében ezzel a társasággal foglalkozik. (GyU III.; H.) 

THORONDIR (Thorondir) S. Jelentése: sasszemű. Dúnadán, Gondor hu
szonkettedik uralkodó helytartója (Hk. 2872-82 között). (GyU III.) 

THORONDOR (Thorondor) S. Jelentése: nemes sas. A Crissaegrim sasma
darainak ura, a noldák és az edánok barátja. Vezette csapatát, védte 
Gondolint, és végrehajtott néhány hőstettet. Ö segített Fingonnak 
kiszöktetni Maedhrost Thangorodrimból; ő sebezte meg Morgoth 
arcát; ő találta meg Fingolfin testét a Dagor Bragollachban; ő men
tette meg Berent és Lúthient, amikor Angbandból menekültek; ő ve
zette a madarakat Morgoth szárnyas sárkányai ellen a Nagy Csatá
ban. Elképzelhető, hogy az Ek. végén keletre repült, mert a Nagy 
Csata után nem említik. Nevének quenya alakja: Sorontar. (GyU III.) 

THORONGIL (Thorongil) S. Jelentése: a csillag sasmadara. Ezen a néven 
ismerték Aragornt Gondorban, amikor II. Ecthelion szolgálatában 

335 



állt. Gyors volt, éles szemű és eszű, és köpenyén az északi Kószák 
csillagát viselte. (GyU III.) 

THRÁIN, I. (Thráin I) Törp, Durin népének királya (Hk. 1981-2190 
között). Élt: Hk. 1934-2190. Khazad-dűmból Ereborba vezette 
népét, ahol 1999-ben megalapította a Hegy Alatti Királyságot, és 
megtalálta az Arkenkövet. II. Thorin „Vén Thráin"-nak nevezte. 
(GyU III.) 

THRÁIN, II. (Thráin II) Törp, Durin népének királya a száműzetésben 
(Hk. 2790-2850). Élt: Hk. 2644-2850. Az orkok ellen vívott hábo
rúban ő vezette a törpöket, az azanulbizari csatában elvesztette az 
egyik szemét. 2841-ben az arany utáni vágya arra ösztönözte, hogy 
néhány társával elhagyja Ered Luint, és Ereborba menjen. Utazása 
során számos gonosz lénnyel találkozott. 2845-ben Szauron fogságá
ba esett, aki Dol Guldurban bezárta. Öt éven keresztül kínozták, el
vették tőle a Hatalom Gyűrűjét. Mielőtt meghalt, átadta Gandalfnak 
Erebor oldalkapujának kulcsát. (GyU I.; GyU III.) 

THRANDUIL (Thranduil) Sinda tünde, Vadonfölde királya, Legolas apja. 
A Mk. elején Lindonban élt, de Mk. 1000 előtt királyságot alapított 
Nagy Zölderdőben. Az óriáspókok támadásai, az orkokkal és a tör
pékkel vívott háborúk ellenére, királysága több mint két Koron ke
resztül megmaradt. Hk. 2941-ben ő vezette a tünde seregeket az Öt 
Sereg Csatájában, a GyH során visszavert egy Dol Guldurból érkező 
támadást. Szauron bukása után kijelölte birodalma határát (Bakacsin-
erdő), királysága a Nk.-ban szépen virágzott. Imádta az ékköveket és 
a kincseket, emiatt számos kalandba sodródott. A Hobbithzn Tün
dekirálynak nevezik. (GyU I.; GyU III.; H.) 

THRIHYRNE (Thrihyrne) Az Ered Nimrais három magas csúcsa Kürtvár 
mögött. Itt található a Helm-szurdok, az északi részén van a Kürt
szikla. (GyU II.) 

THRIMICH (Thrimich) Lásd: Trimics. 
THRIMILCH (Thrimilch) Lásd: Trimics. 
THRÓR (Thrór) Törp, Durin népének királya (Hk. 2589-2790 között). 

Élt: Hk. 2542-2790. 2590-ben - a sárkányok fenyegetése miatt -
visszavezette népét az Ered Mithrinből Ereborba. 2770-ben Szmog 
elűzte Ereborból, ekkor délre indult. 2790-ben elhagyta népét, és ván
dorútra ment. Amikor visszatért Khazad-dűmba, megölték. (GyU III.) 
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THÚLE (Thúle) Q. Jelentése: lélek, szellem. A b tengwa neve (9), érté
ke a legtöbb rendszerben th. Névváltozata Súle, mivel a quenya th-t 
általában 5-nek ejtik. (GyU III.) 

THURINGWETHIL (Thuringwethil) S. Jelentése: titkos árnyak asszonya. 
Gonosz lény, talán a megrontott maiak egyike. Tol-in-Gaurhothban 
Szauron hírvivője volt, vámpírdenevér alakjában repült, szárnyának 
minden egyes ízülete vaskaromban végződött. Lúthien, amikor csat
lakozott Berenhez, elvitte Tol-in-Gaurhothból Thuringwethil alak
váltó köpenyét; Angbandban vált meg tőle. (Sz.) 

TlLlON (Tilion) Q. Jelentése: szarvas. Ainu, Oromé maiáinak egyike. 
Szereti az ezüstöt és Telperion ezüstös fényét. A hold vezérlője. Kissé 
szeszélyes, megpróbált Arién, a nap irányítója közelébe kerülni, ám 
megperzselte a tűz. Nem egészen világos, hogy a Holdbéli Ember, aki 
számos gondon és Megye-beli dal főszereplője, azonos-e Tilionnal. (Sz.) 

TILTOTT AjTÓ (Forbidden Door) Lásd: Sötét Ajtó. 
TlM Lásd: Muki. 
TlNCO (Tinco) Q. Jelentése: fém. A p tengwa neve (1), amelynek érté

ke a legtöbb rendszerben t. (GyU III.) 
TlNDÓMÉ (Tindómé) Q. Jelentése: csillag-szürkület. A napnak az a sza

ka, amikor a csillagok fénye elhomályosul. Sinda neve: minuial; a 
hobbitok szürkületnek vagy rózsapírnak nevezik. (GyU III.) 

TlNDÓMEREL (Tindómerel) Q. Jelentése: szürkületi leány. Lásd: Tinú-
viel, Lómelindi. (Sz.) 

TiNTALLÉ (Tintallé) Q. Jelentése: ötvöző. Varda legrégibb neve. (GyU I.) 
TlNÚVlEL (Tinúviel) S. Jelentése: szürkületi leány. A lómelind vagy fü

lemüle költői neve. Béren így szólította Lúthient, amikor egy este 
Neldorethben meghallotta a dalát. A fogalom quenya alakja: Tindó
merel. (GyU I.) 

TiRlON (Tirion) Q. Jelentése: nagy figyelőtorony. Eldamar legnagyobb 
városa, a Calaciryán épült, Túna dombján. Falai fehérek, lépcsői kris
tályból készültek. A legmagasabb tornya a Mindon Eldaliéva, amely
nek tövében Galathilion állt. Tirion volt az eldamari vanyák első ott
hona, és a Finwé és Finarfin alá tartozó noldák lakhelye. Másik 
elnevezése: Szép Tirion. (GyU L; GyU II.) 

TiRlON FÁJA (Tree of Tirion) Lásd: Galathilion. 
TiRITH AEAR (Tirith Aear) S. Jelentése: tengert figyelő. A Tengerfelőli 

Torony. (TB.) 
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TlTKOS TŰZ (Secret Fire) A szent lélek, az a hatalom, ami életet ad Ilú-
vatar teremtményeinek. Ez volt az a fény, Anor lángja, amelyet Gan-
dalf szolgált, és amitől Melkor és Szauron követői rettegtek. A Tit
kos Tűz valószínűleg azonos az Olthatatlan Lánggal. (GyU I.) 

TÍW (Tíw) S. Jelentése: betűk. A tengwák. (GyU III.) 
Tó ÖRE (Watcher in the Water) Csápos, óriási szörny, amely Mória 

Nyugati Kapuját őrizte Hk. 2994 és 3019 között. Gonosz volt, de az 
nem egyértelmű, hogy Szauron, vagy a balrog irányítása alatt állt, vagy 
sem. A tavat, amiben élt, a Sirionból rekesztette le, és gátakkal duz
zasztotta fel. (GyU I.) 

TOL BRANDIR (Tol Brandir) S. Meredek oldalú hegysziget a Nen Hithoel 
déli végén. Állítólag sosem járt rajta se ember, se állat. Nyugonul 
Tűkő-szirt a neve. (GyU I.) 

T O L ERESSÉA (Tol Eresséa) Q. Jelentése: magányos sziget. Nagy sziget, 
amely a valák Lámpásainak elpusztításakor keletkező felfordulás so
rán jött létre. Eredetileg a Belegaer közepén állt, de Ulmo átúsztatta 
a Balar-öbölbe, ezen szállította át az eldákat Amanba. Amikor a 
vanyák és a noldák felszálltak rá, egy része levált, ebből lett a Balar-
sziget. Ulmo, miután a vanyákat és a noldákat kitette Amanban, visz-
szatért a telerekért. 
A második út során Őssé megkérte Ulmót, ne vigye el ezeket a tün
déket az ő tengeri otthonától. Ulmo ezért az eldamari öbölben meg
állította a szigetet. Ez Halhatatlanföld legkeletibb része, a Két Fa 
fényében fürdött, Valinoron kívül itt jelentek meg először virágok. 
Amikor a telerek átvonultak Alqualondéba, elhagyatottá vált, de 
az Ek. végén számos beleriandi elda telepedett meg rajta. A keleti 
partján felépítették Avallónét, földjében elültették Celebornt, Ga-
lathilion sarját. A Mk. során ezek az eldák gyakran ellátogattak Nú-
menorba. A földdarabot Elveszett Szigetnek is nevezték. (GyU L; 
GyU III.) 

T O L GALEN (Tol Galen) S. Szó szerinti jelentése: zöld sziget. Sziget az 
Adurant folyóban. Béren és Lúthien itt élt, miután visszatértek a 
Holtak Házából. Tol Galen volt Dorn Firn-i-Guinar szíve. (Sz.) 

TOL-IN-GAURHOTH (Tol-in-Gaurhoth) S. Jelentése: váltott farkasok 
szigete. így nevezték Tol Siriont Ek. 457-467 között, amikor Szau
ron volt az ura. (Sz.) 
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TOL MORWEN (Tol Morwen) S. Jelentése: Morwen szigete. Kis sziget a 
Belegaerben, Lindon partjai mellett. Az Ek.-ban, Beleriand romjaiból 
jött létre. A központja Túnn és Morwen sírja volt. (Sz.) 

T O L SlRlON (Tol Sirion) S. Szó szerinti jelentése: Sirion szigete. Szép, 
zöld sziget a Sirion folyóban, a Sirion-hágónál. Amikor a noldák 
először visszatértek Középföldére, Finrod itt élt, és itt építette meg 
a stratégiai szempontból fontos erődöt, Minas Tiritht. Finrod és 
Orodreth egészen Nk. 457-ig tartották ezt az erődöt, ekkor azonban 
Szauron elfoglalta, és új nevet adott neki (Tol-in-Gaurhoth). Tíz 
évvel később Lúthien elűzte Szauront, és lerombolta a tornyot. Fin-
rodot a Tol Sirionon temették el, ami Beleriand pusztulásáig lakat
lan és érintetlen maradt. (Sz.) 

TOLFALAS (Tolfalas) S. Jelentése: part menti sziget. Sziget a Belfalasi-
öbölben, Ethir Anduin közelében. (GyU I.) 

TOLMA (Tolma) Hobbit „keresztnév", általában a rövidebb formáját 
használták, ami Tom vagy Torna. (GyU III.) 

TOM (Tom) A Kó'-troll főszereplője. A karaktert valószínűleg Bombadil 
Tornáról mintázták, mivel Csavardí Samu nem sokkal a vele való ta
lálkozás után írta a verset. A TB magyar változatában „Tom"-ként, 
a GyU-ban „Tomba"-ként szerepel. Lásd: Tómba. (GyU L; TB.) 

TOM (Tom) Trollbozót egyik trolija. Azon három troli egyike, akikkel 
Thorin és Társai találkoztak. Gandalf kővé változtatta. Meghalt: 
Hk. 2941. (H.) 

TOM BOMBADIL Lásd: Bombadil Torna. 
TOM BOMBADIL KALANDJAI Lásd: Bombadil Torna kalandjai. 
TÓMBA (Tómba) Hőbb. Személynév, általában a „Tom" vagy „Tómba" 

változatát használják. (GyU III.) 
TOPA (Noakes) Megye-lakó hobbit család. A GyH idején az Öreg Topa 

- morotvai lakos - gyakran megfordult a Borostyánhoz címzett fo
gadóban. (GyU I.) 

TÓPART (Pool Side) A hobbitfalvi útnak a Morotvai tó melletti része. 
Lothó uralma idején csúf téglaházak épültek itt. (GyU III.) 

TORECH UNGOL (Torech Ungol) S. Jelentése: pók-odú. A Banyapók 
lakhelye. (GyU II.) 

TORNYAI SZÉPPULYÁK (Fairbairn of the Tower) Hobbit család, Széppu-
lyák Elfstan - Zöldhalmi Fastred és Csavardi Elanor fia - leszárma
zottai. Nyugatvég kormányzói voltak, ők őrizték és készítették a 
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Piros Könyv másolatait. Toronyalján laktak. Híresek voltak „tünde
szerű" szépségükről, amelyet Elanortól örököltek. (GyU I; GyU III.) 

TOROG (Torog) S. Jelentése: troli. Lásd: Trollok. (GyU III.) 
TORONYALJA (Undertowers) A Tornyai Széppulyák család lakhelye, 

a Torony-dombokon építette Fastred kormányzó úr, Nk. 35-ben. Itt 
őrizték a Piros Könyv eredeti példányát. (GyU I.; GyU III.) 

TORONYCSARNOK (Tower Hall) Nagy fogadócsarnok Minas Tirith Fehér 
Tornyában, magas oszlopokkal, Gondor királyainak kőszobraival. A trón 
mögött - egy faragott ékkövekből összerakott mozaikképen - a virág
zó Fehér Fa látható. Királyok Csarnokának is nevezték. (GyU III.) 

TORONYDOMBOK (Tower Hills) Dombok Eriador nyugati részén. A Hk. 
végéig egy palantírt őriztek itt, Elostirionban, a Fehér Tornyok leg-
magasabbikában. Nk. 32-ben a dombok képezték a Megye nyugati 
határát. Nk. 35-ben Zöldhalmi Fastred és Elanor, Csavardi Samu lánya 
a dombok lábához, Alagra költözött. Utódaik, a Tornyai Széppu
lyák, több nemzedéken keresztül itt éltek. Sinda neve: Emyn Beraid. 
(GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

TORONYDOMBOK Lásd: Emyn Beraid 
TÓVÁROS (Lake-Town) Lásd: Esgaroth. 
TÖBÖRLYUK (Crickhollow) Hely Bakföldén, Bakvártól északra. Itt ta

lálható a Borbak családnak az a háza, amelyben Frodó lakott, miután 
Hk. 3018-ban elhagyta Hobbitfalvát. (GyU I.) 

TÖLGYFAPAJZSJ THORIN A Hobbit magyar nyelvű szövegében így emlí
tik Tölgypajzsos Thorint. 

TÖLGYPAJZSOS (Oakenshield) Lásd: Thorin, II. 
TÖNKÖS (Stock) Falu Mocsolyaszeg északi részén, a Borbuggyan híd-

jától délre. (GyU I.) 
TÖNKÖS-PATAK (Stock-brook) Patak a Keleti Fertályon. A Bozótosban 

ered, keresztülvág Tönkösön, és a Borbuggyanba ömlik. (GyU I.) 
TöNKÖSI ÚT (Stock Road) Út a Megyében. A Nagy Keleti Országútnál 

kezdődik, Morotvától nyugatra, áthalad a Zöld Dombokon, és a Bo
zótoson keresztül Tönkösbe vezet. Frodó és Samu a Bozótosnál, 
a Tönkösi úton találkozott a Gyűrű-őrzők utolsó csapatával. (GyU L; 
GyU III.) 

TÖRP-NYELV (Dwarvish) Lásd: Khuzdul. 
TÖRP-ORK HÁBORÚ (War of the Dwarves and Orcs) A Köd-hegység orkjai 

és törpjei (különösképpen Durin népe) között, Hk. 2793-2799 kö-
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zött lezajlott háború. Oka: 2790-ben Móría orkjai megcsonkították 
és megölték Thrórt. A törpök összevonták haderejüket, és 2793-ban 
minden orklakot feldúltak, amit a Köd-hegységben találtak. Azogot, 
Thrór gyilkosát keresték. 2799-ben az életben maradt orkok Móriá
ban gyülekeztek. A törpökkel Azanulbizarnál csaptak össze. Az 
orkok zöme elpusztult ebben a háborúban, de a törpök sorai is meg
ritkultak. Az orkok tömegével menekültek keresztül Rohanón, és Ered 
Nimraisban telepedtek meg, de 2864-re kiirtották őket. (GyU III.) 

TÖRP-ÚT (Dwarf-Road) A törpök által Ered Luinban kiépített út. A Dol-
med-hegynél kezdődött, lement az Ascar völgyébe, Sarn Athradnál 
vezetett át a Gehonon. Itt elágazott. Az északi ága Nan Elmoth mel
lett Arossiachba vezetett, a déli visszakanyarodott Kelet-Beleriandba. 
Főként kereskedők használták. A törpök ezen jutottak át a legköny-
nyebben Beleriandba. Az edánok és az orkhordák is ezt az utat hasz
nálták. (Sz.) 

TÖRPE, TÖRPÉK A Hobbit magyar nyelvű szövegében így említik a GyU-
ban törpnek nevezett lényeket. 

TÖRPÉK GYŰRŰI (Dwarf Rings) Lásd: Hét Gyűrű. 
TÖRPÖK (Dwarves) Középfölde egyik saját nyelvet beszélő népe, az egyik 

Szabad Nép. Mivel őket Aulé teremtette, aki nem bírta kivárni, hogy 
meglássa Ilúvatar Gyermekeit, ezért nem számítanak a Gyermekek 
közé, bár Ilúvatar később elismerte és jóváhagyta létezésüket. Miu
tán megteremtette a Törpök Hét Atyját, azok addig nem is ébredtek 
fel, míg a tündék a világra nem léptek; egymástól igen különböző he
lyeken. A törpök népe azóta is hét törzsből áll, és mindegyiknek sa
ját királya, illetve ősi csarnoka van. A törpök végső sorsa bizonyta
lan. A tündék szerint számukra nem rendeltetett élet Arda és evilági 
testük halála után, de a törpök azt állítják, hogy Aulé majd magával 
viszi őket Mandos csarnokába, ahol az idők végén csatlakoznak Ilú
vatar gyermekeihez. 
Aulé azt szerette volna, ha a törpök ellen tudnak állni Melkor hatal
mának, ezért alacsony, köpcös lényeknek teremtette őket (négy és 
fél, öt láb magasak), akik erősek, jól bírják a tüzet, és minden más fajnál 
keményebbek. A gonosz erők képtelenek voltak irányítani a büsz
ke, behódolni nem hajlandó törpöket, akik sohasem felejtették el, 
ha tartoztak nekik, vagy gonosztetteket követtek el ellenük. A Ko
rok során gyakran vonultak háborúba, és bátran forgatták harci fej-
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széiket. Tisztességesek voltak, de nem túlzottan nagylelkűek, becsü
letesek, de t i toktartók. Aulé gyermekeiként vonzódtak az anyagi 
dolgokhoz, a föld mélyéhez, és a különböző mesterségekhez. Kiváló 
bányászok és mesteremberek voltak, csodákat műveltek a kövekkel, 
a fémekkel és az ékkövekkel. Habár sohasem voltak túlságosan nagy 
barátságban más fajokkal, a noldákkal jól kijöttek, mert mindkét nép 
kedvelte a kézműves mesterségeket, és tisztelte Aulét. Legnagyobb 
hibájuk birtoklási vágyuk és az aranyláz mellett az, hogy könnyen 
megharagudtak. 
A törpöknek volt saját nyelvük, a khuzdul, de ezt titokban tartották. 
Nyilvánosan a szomszédaik nyelvén érintkeztek, az Első Korban sinda 
nyelven, a Harmadkorban pedig általában nyugonul vagy egyéb, az 
emberek által beszélt nyelveken. A babóban és A Gyűrűk Urában ta
lálható törp nevek az északi emberek nyelvén vannak megadva. írásuk 
a certh egyik változata, Durin népe az Angerthas Moriát használta. 
A törpök magukat a Khazád névvel illették, amit Aulé adott nekik. 
Ennek a sinda megfelelője a Hadhod, de a tündék általában N a u g n m 
néven hivatkoztak rájuk (az Első Korban), vagy Nogothrimnak, vagy 
Noegythnek nevezték őket (egyes számban N o g o t h ) . Egyéb elneve
zések: A Hegy Népe; illetve Gonnhi rnm. 

TÖRPÖK HÉT ATYJA (Seven Fathers of the Dwarves) Az első hét törp, 
akiket Aulé teremtett, és Ilúvatar megáldott. Megteremtésük és ébre
désük után Ilúvatar rájuk parancsolt, aludjanak, míg az Elsőszülöttek, 
a tündék fel nem kelnek. Aulé hét, egymástól távol eső barlangban 
fektette le őket. Durin Khazad-dűmban ébredt. A H é t Atya alapítot
ta meg a törpök hét házát (ezek közül a történetben csak Durinét 
említik), ők hordták össze a Hét Kincset. (GyU III ; Sz.) 

TÖRPÖK NYAKLÁNCA (Necklace of the Dwarves) Lásd: Nauglamír . 
TÖRPÖK PALOTÁJA Lásd: Khazad-düm. 
TÖRPTÁRNA (Dwarrowdelf) Lásd: Khazad-dúm. 
TÖVISKES (Pickthorn) Emberfamília Bríben. (GyU III.) 
TÖVISKES TAMÁS (Tom Pickthorn) Bríföldi ember, a bríföldiek és Páfrány 

Vili bandája közötti harc áldozata. Meghalt: H k . 3019. ( G y U III.) 
TRAHALD (Trahald) Embernyelven jelentése: lakzug. Lásd: Gollum. 

( G y U III.) 
TREWESDEI (Trewesdei) A hobbitok hetében a negyedik nap legrégibb 

neve. Quenya formája: Aida. A G y H idején a Trewsday alakot hasz-
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nálták. Az angol nyelvű szövegben Tueasday-ként, a magyarban kedd-
ként szerepel. ( G y U III.) 

TREWSDAY (Trewsday) Lásd: Trewesdei. 
TRIMICS (Thrimidge) A megyei időszámítás ötödik hónapja, a mi má

jusunknak felel meg. Korábbi formája „Thrimilch" volt. ( G y U III.) 
TROLL (Troli) Képzeletbeli troli Csavardi Samu Kő-troll című versé

ben. (TB.) 
TROLLBOZÓT (Trollshaws) Erdő a Folyóközben, a Nagy Keleti Ország

úttól északra. Rhudaur kastélyokat épített ezen a vidéken, amelyek a 
G y H idején lakatlanul álltak. A környéken hemzsegtek a trollok. 
(H.; G y U I.) 

TROLLOK (Trolis) Középfölde gonosz lényei. Az első trollokat Morgoth 
tenyésztette ki az Ek.-ban, ismeretlen lényekből; valószínűleg az ente
két akarta lemásolni. A Nirnaeth Arnoediad alatt Gothmog testőrsé
ge trollokból állt, de ettől eltekintve nem játszottak jelentős szerepet 
Beleríand háborúiban. Később Szauron is őket használta, de csekély 
értelmük miatt nem bizonyultak hasznosnak. 
Nagyok voltak, erősek, csúfak és végtelenül ostobák. A bőrük vas
tag, vérük fekete volt. Az olog-haik kivételével napfény hatására kő
vé változtak. Kincseket gyűjtöttek, kedvtelésből is gyilkoltak, nyers 
húst zabáltak. Sosem voltak okosak, ám Szauron a H k . vége táján fel
fokozta gonoszságukat, így még veszélyesebbé váltak. 
Legalább négyfajtájuk ismert: kő-trollok (Eriadorban), barlangi trollok 
(Mória barlangjaiban), hegyi trollok (Gorgorothban és Eriadorban), 
valamint az olog-haik. A kő-trollok voltak a legemberszerűbbek, 
a nyugori torz változatát beszélték. Bért, Tom és William Huggins is 
kő-troll volt. A barlangi és hegyi trollok az orkok nyelvén beszéltek, 
ha megszólaltak egyáltalán. Bőrük pikkelyes volt. A barlangi trollok 
bőrének színe zöldes volt, nem nőttek lábujjaik. Az Olog-haik, Szau
ron teremtményei a Bakacsin-erdő déli részén, és Mordorban éltek. 
Mozgékonyabbak és ravaszabbak voltak a többieknél, és amíg Szau
ron irányította őket, elviselték a napfényt. Ok a Fekete Beszédet 
használták. A troli szó sinda alakja: torog. A Fb.-ben ugyanez: olog. 
(GyU I.; G y U III.) 

TuiLE (Tuilé) Q. Imladris kalendáriuma szerint a loa első évszaka, kö
rülbelül a mi tavaszunknak felel meg. A dúnadánok kalendáriumai
ban is szerepel. Sinda alakja: ethuil. ( G y U III.) 
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TuiLÉRÉ (Tuiléré) Q. Jelentése: tavasznap. A helytartók időszámítása 
szerint ünnepnap, amely sulimé 30 és víressé 1 közé, tehát a tavaszi 
napéjegyenlőségre esik. ( G y U III.) 

TUK (Took) Befolyásos hobbit család, tagjai Tukföldén és a Nyugati 
Fertályon éltek. Mivel irhafakó vér csörgedezett az ereikben, a hob
bitok kalandvágyóknak tekintették őket. Sokan közülük vezetők let
tek. A thánságot I. Isumbras korától (Hk. 2340) örökölték. Mindig 
volt a családnak olyan tagja, aki nem bírt a fenekén maradni, és ka
landozni indult. [I. Isengrim korától (Hk. 2683) aTukok szoros kap
csolatba kerültek a nagyszmiáli thánokkal. Az eredeti hobbit név 
Tűk volt, Tolkien prof. ezt egyszerűsítette. (GyU I.; G y U III.) 

TŰK Lásd: Tuk. 
TUK ADALGRIM (Adalgrim Took) Hobbit , Megye-lakó, Tuk Hi ld igr im 

fia. Élt: H k . 2880-2982. ( G y U III.) 
TuK ADAMANTA (Adamanta Took) Hobbit , Megye-lakó, Tuk G e r o n -

tius felesége. Lánykori nevén H u r k a Adamanta. Élt: H k . 29. sz. 
( G y U III.) 

TUK ADELARD (Adelard Took) Hobbit, Megye-lakó, Tuk Flambard fia. 
Részt vett a Zsákos Bilbó által rendezett búcsúünnepségen, Bilbótól 
egy esernyőt kapott ajándékba. Élt: H k . 2928-Nk. 3. (GyU I.) 

TUK ARANYFÜRT (Goldilocks Took) Hobbit , Megye-lakó. Született: 
N k . 10. Csavardi Samu leánya, Tuk Faramír felesége. Valószínűleg 
aranyszőke volt a haja. ( G y U III.) 

TUK BANDOBRAS (Bandobras Took) Hobbit, Megye-lakó, II . Isengrim 
thán második fia. Élt: H k . 2704-2806. 2747-ben ő vezette azt a csa
patot, amely Zöldhalomnál legyőzött egy ork hordát. Leszármazottai 
között Északi Tukok és nagyszikládiak voltak. Ö volt a történelem 
harmadik legmagasabb hobbitja (négy láb öt hüvelyk); termetének 
köszönhetően t u d o t t lovagolni. Gúnyneve: Bikabúgó. ( G y U I.; 
G y U III.; H.) 

T U K BELLADONNA Lásd: Zsákos Belladonna. 
TUK CSIPKE (Eglantine Took) Hobbit, Tuk Paladin felesége, Tuk Pe-

regrin anyja. Élt: H k . 3000 körül. Leánykori neve: Mart i Csipke. 
Részt vett a búcsúünnepségen. ( G y U III.) 

T U K D O N N A M I R A Lásd: Boffin D o n n a m i r a . 
TUK EsMERALDA Lásd: Borbak Esmeralda. 
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TUK ESTELLA (Estella Took) Hobbit, Megye-lakó. Bögyös Odovakár 
lánya, Fredegár húga. Született: Hk. 2985. A GyH után Borbak Trufa 
felesége lett. (GyU III.) 

TUK EVERARD (Everard Took) Hobbit, Megye-lakó, Tuk Adelard leg
kisebb gyermeke. Született: Hk. 2980. Részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU L; GyU III.) 

TUK FARAMIR (Faramir Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: Nk. 10. 
Tuk Peregrin fia, a Megye harmincharmadik thánja (Nk. 64-től halá
láig). Csavardi Aranyfürtöt vette feleségül Nk. 43-ban. (GyU III.) 

TUK FERDIBRAND (Ferdibrand Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
Hk. 2983. A búcsúünnepség vendége volt. (GyU III.) 

TUK FERDINÁND (Ferdinánd Took) Hobbit, Megye-lakó, Tuk Sigismond 
fia. Született: Hk. 2940. Részt vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

TUK FERUMBRAS, II. (Ferumbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk 
Isumbras fia. Élt: Hk. 2701-2801. A Megye huszonnegyedik thánja. 
(2759-2801). (GyU III.) 

TUK FERUMBRAS, III. (Ferumbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk 
Fortinbras fia. A Megye harmincadik thánja (2980-3015). Nőtlen 
volt; részt vett a búcsúünnepségen. (GyU III.) 

TUK FLAMBARD (Flambard Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2887-
2989. Tuk Isembard fia. (GyU III.) 

TUK FORTIBRAS Lásd: Tuk Fortinbras I. és II. 
TUK FORTINBRAS, I. (Fortinbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: 

Hk. 2745-2848. Tuk Ferumbras fia, a Megye huszonötödik thánja 
(2801-2848). (GyU III.) 

TUK FORTINBRAS, II. (Fortinbras Took) Hobbit, Megye-lakó. II. Isumb
ras fia, a Megye huszonkilencedik thánja (2939-80). (GyU III.) 

TUK GERONTIUS (Gerontius Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2790-
2920. I. Tuk Fortinbras fia, a Megye huszonhatodik thánja. Hurka 
Adamanta férje, tizenkét gyermekük született. A történelem során 
ő érte el a hobbitok közül a második legmagasabb kort, ebben csak 
Bilbó előzte meg. Beceneve: Öreg Tuk. (GyU II.; GyU III.; H.) 

TUK GYÉMÁNTRA (Diamond Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Nk. 7. 
Tuk Peregrin felesége. Nagyszikládról származott, vélhetőleg a csa
lád északi ágából. (GyU III.) 

TUK HlLDIBRAND (Hildibrand Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk Geron
tius nyolcadik fia. Élt: Hk. 2849-2934. (GyU III.) 

345 



TUK HlLDlFONS (Hildifons Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
Hk. 2844. Tuk Gerontius hatodik fia. Vándorútra ment, és sosem tért 
vissza. (GyU III) 

TUK HlLDIGARD (Hildigard Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: 
Hk. valamikor 2833 és 2837 között. Tuk Gerontius második fia. Fia
talon halt meg. (GyU III.) 

TUK HILDIGRIM (Hildignm Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2840-
2941. Tuk Gerontius negyedik fia. Zsákos Rózsa férje. Egyetlen fiuk 
született: Adalgrim. (GyU III.) 

TUK ISEMBARD (Isembard Took) Hobbit, Megye-lakó, Tuk Gerontius 
hetedik fia. Élt: Hk. 2847-2946. (GyU III.) 

TUK ISEMBOLD (Isembold Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk Gerontius 
ötödik fia. Élt: Hk. 2842-2946. (GyU III.) 

TUK ISENGAR (Isengar Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk Gerontius leg
kisebb fia. Fiatal korában állítólag tengerre szállt. (GyU III.) 

TUK ISENGRIM, II. (Isengrim Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2620-
2722. A Megye huszonkettedik thánja (Hk. 2653-2722 között). Ő in
dította el a nagyszmiáli munkákat. (GyU III.) 

TUK ISETNGRIM, III. (Isengrim Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 
2832-2930. Tuk Gerontius legidősebb fia, a Megye huszonhetedik 
thánja (Hk. 2920-30 között). Nem volt gyermeke. (GyU III.) 

TUK ISUMBRAS, II. (Isumbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2340 
körül. A Megye tizenharmadik thánja, Hk. 2340-?. A Tuk dinasztia 
első tagja. (GyU III.) 

TUK ISUMBRAS, III. (Isumbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2666-
2759. Tuk Isengrim fia, a Megye huszonharmadik thánja (Hk. 2722-59). 
(GyU III.) 

TUK ISUMBRAS, IV. (Isumbras Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2838-
2939. Tuk Gerontius harmadik fia, a Megye huszonnyolcadik thánja 
(Hk. 2930-39 között). (GyU III.) 

TUK MlRABELLA Lásd: Borbak Mirabella. 
TUK PALADIN, II. (Paladin Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2933-

Nk. 14. Adalgrim fia, Tuk Peregrin apja. A Megye harmincegyedik 
thánja. Amikor Lothó a GyH alatt átvette a Megyét, Paladin nem en
gedte át Tukföldét, nem eresztette be a a Főnök embereit, és meg
szervezte a terület fegyveres védelmét. (GyU III.) 
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TUK PEREGRIN, I. (Peregrin Took) Hobbit, Megye-lakó, a Megye har
minckettedik thánja (Nk. 14-64 között) . Az Északi Királyság tanács
noka (Nk. 14-64 között) . Élt: H k . 2990-Nk. 65. Beceneve: Pippin. 
Fiatal korában jó barátja volt Zsákos Frodónak, akivel 3018-ban Völgy
zugolyba ment. A Gyűrű-társaság tagja lett. Parth Galennál Trufával 
együtt az orkok fogságába esett, Vasudvardra vitték. Amikor az ork 
hordát megtámadták a rohírok, megszökött és a Fangorn-erdőbe 
menekült, ahol összebarátkozott Fangornnal. Az enttel és Trufával 
együtt Vasudvardra ment, ahol megszerezte azt a palantírt, amit 
Gríma kihajított Orthancból . Mivel borzasztóan kíváncsi termé
szetű volt, belenézett a gömbbe. Szauron emiatt vallatni kezdte. 
Gandalf később Gondorba vitte, ahol II . D e n e t h o r király szolgála
tába állt. G o n d o r ostroma során figyelmeztette Beregondot és Gan-
dalfot II . Denethor őrültségére, így közvetve segített megmenteni 
Faramir életét. 
Később a nyugati sereggel a Morannonhoz vonult, és a végső csatá
ban megölt egy nagy trolit. A G y H után Elessar király megjutalmazta: 
G o n d o r lovagja és a király hírvivője lett. Visszatért a Megyébe, segí
tett kiűzni a Főnök embereit. N k . 64-ben Trufával együtt lemondott 
minden hivataláról, és Rohanba, majd Gondorba utazott. Néhány év
vel később, Gondorban haltak meg. Minas Tinthben temették el 
őket. A történetben mindenki csak Pippinnek nevezi. Gondorban, a 
G y H idején Eárnil i Pheriannathnak, vagyis Félszerzetek Hercegé
nek szólították. (GyU I.; G y U II.; G y U III.) 

TUK PERVINKA (Pervinca Took) Hobbit, Megye-lakó. Tuk Paladin har
madik leánya, született: H k . 2985. Részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU III.) 

TUK PiMPERNEL (Pimpernel Took) Hobbi t , Megye-lakó. Született: 
H k . 2979. A búcsúünnepség vendége volt. ( G y U III.) 

TUK PÖTTÖM (Pearl Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: H k . 2975. 
Tuk Paladin legidősebb gyermeke. Részt vett a búcsúünnepségen. 
( G y U III.) 

TUK REGINARD (Reginard Took) H o b b i t , Megye-lakó. Született: 
H k . 2969. Tuk Adelard legidősebb fia, a búcsúünnepség vendége. 
(GyU III.) 

TUK ROSAMUNDA Lásd: Bögyös Rosamunda. 
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TUK RÓZSA (Rosa Took) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2856. 
Zsákos Pontó lánya, Tuk Hildigrim felesége. Egyetlen gyermeke 
született: Tuk Adalgrim. (GyU III.) 

TUK SlGISMOND (Sigismond Took) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2890-
2991. Tuk Hildibrand fia. (GyU III.) 

TUK SlGMOND Lásd: Tuk Sigismond. 
TUKBÁNYA (Tuckborough) Város a Nyugati Fertályon, a Zöld-domboknál. 

(GyU L; GyU II.) 
TUKBÁNYAI ÉVKÖNYV (Year-Book of Tuckborough) Lásd: Sárgabőr. 
TUKFÖLDE (Tookland) A Déli és a Nyugati Fertály egy bizonyos terü

lete, a Zöld-dombok környékén. Ez az a hely, ahonnan a Tukok szár
maztak, és ahol a család tagjainak többsége a GyH idején élt. (GyU L; 
GyU III.) 

TUKMART (Tookbank) Falu a Nyugati Fertályon, a Zöld-dombok nyu
gati részén. (GyU I.) 

TÚL KORÁN JÖTT A HoLBÉLl EMBER (Man in the Moon Came Down too 
Soon, The) Megye-beli költemény, a Nk.-ban íródott, a Piros Könyv
ben található. Vélhetőleg Göndörből származik. (TB.) 

TULKAS (Tulkas) Q. Ainu, az utolsó vala, aki Eára érkezett. Ardában 
azért bukkant fel, hogy az Első Háborúban szembeszálljon Mel-
korral. A Sötét Ür elmenekült előle. Később az Erők Nagy Csatájá
ban legyőzte Melkort. A Két Fa megmérgezése után Oroméval közö
sen üldözőbe vette a Sötétet, ám Ungoliant feketesége megállította 
őket. O a legerősebb vala. Szereti a birkózást és a futást. Az észjárá
sa nem túl gyors, tanácsadóként sem állja meg a helyét. Őszinte, be
csületes. Nem gerjed könnyen haragra, de nem felejt egyhamar. Harc 
közben kacag. A haja aranyszínű, szakállas, vonásai durvák. Nessát 
vette feleségül, Arda Tavaszán. Egyéb nevei: Tulkas Astaldo; Bátor; 
Erős. (Sz.) 

TUMHALAD (Tumhalad) S. Jelentése: völgy. Mező Nargothrondban, a Ging-
hth és a Narog által közrefogott területen. Ek. 496-ban itt vívták a 
katasztrofális tumhaladi csatát. (Sz.) 

TUMHALADI CSATA (Battle of Tumhalad) Az utolsó nyílt csata, amit a 
Száműzöttek és Morgoth erői vívtak. Ek. 496 őszén Glaurung hatal
mas orkhadat vezetett keresztül a Sirion hágóján, megszállta Eithel 
Ivrint, feldúlta a Talath Dirnentől északra lévő területeket. Nargoth-
rond serege - Orodreth és Túrin vezetésével — előrevonult, hogy 
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megállítsa az orkokat, ám az ellenség óriási túlerőben volt. Glaurung 
tüzét csak a Sárkány-sisakot viselő Túrin viselhette el. A tündék visz-
szavonulásra kényszerültek, és beszorultak Tumhaladba. A hátuk mö
gött a Narog és a Ginglith volt, menekülésre nem is gondolhattak. 
Az orkok lemészárolták őket. Orodreth és Gwindor elesett, Túrin a 
maroknyi túlélő közé tartozott. Glaurung és az orkok ezután Nar-
gothrondba vonultak, amit kifosztottak. (Sz.) 

TUMLADEN (Tumladen) S. Jelentése: völgy-széles. Széles, termékeny vi
dék az Echoriathban, itt található Gondolin királysága. Az Orfalc 
Echortól és az Amon Gwarethtől eltekintve sík terület. (Sz.) 

TUMLADEN (Tumladen) Völgy Gondorban, Minas Tirithtól délnyugatra, 
Lossarnach közelében. (GyU III.) 

TUMUNZAHAR (Tumunzahar) Kh. így nevezték a törpök városukat, 
Nogrodot . (Sz.) 

TÚNA (Túna) Q. A Calaciryán emelt magas, zöld domb. Akkor hozták 
létre, amikor Amant előkészítették az eldák számára. Nyugati olda
lát a Két Fa világította meg, árnyékát Eldamarra és a Tengerre vetet
te. Tinón városa ezen a dombon épült. (Sz.) 

T U O R (Tuor) S. Adán, a Harmadik Ház hőse, H u o r és Rían egyetlen 
gyermeke. Mivel H u o r elesett a Nirnaeth Arnoediadban, Rían pedig 
belepusztult a gyászba, Tuort Annael, egy mithrimi sinda nevelte fel. 
Gyermekkorát Androth barlangjaiban töltötte. Tizenhat éves volt, 
amikor a sindát megölték; ő Lorgan, a keletlakó rabszolgája lett. 
492-ben megszökött . N é g y évig egyedül élt Androthban, óriási 
veszteségeket okozott a keletlakóknak. Ulmo már a születésekor el
döntötte, hogy fel fogja használni őt. 496-ban arra ösztönözte, hogy 
titokban menjen Nevrastba. Tuor engedelmeskedett. Nevrastban 
megtalálta azt a kardot és páncélt, amit négyszáz évvel korábban Tur-
gon viselt. 

Ulmo tanácsára Gondolinba utazott. A valától kapott egy árnyék
köpenyt és egy társat: Voronwét. A városba érve átadta Ulmo üzene
tét, a figyelmeztetést. Gondolinban maradt. 503-ban feleségül vette 
Idrilt (ez volt a második elda-adán házasság), a következő tavaszon 
megszületett egyetlen gyermekük, Eárendil. Amikor Morgoth lero
hanta Gondolint, Tuor megölte Maeglint, majd feleségével és fiával, 
valamint néhány túlélővel, Sirion kikötőjébe ment. Amióta U l m o 
Nevrastba vezérelte, vágyakozott a Tenger után. Megöregedvén Idrillel 
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együtt áthajózott Nyugatra. Állítólag bebocsátást nyert Eldamarba. 
( G y U III.) 

TÚR HARETHA (Tűr Haretha) Q. Jelentése: az úrnő sírja. Haleth sír
dombja Brethilben. Sinda alakja: Haudh-en-Arwen. (Sz.) 

TURAMARTH (Turamarth) S. Jelentése: úr-végzet. Turambar sinda 
alakja. (Sz.) 

TURAMBAR (Turambar) Dúnadán, Gondor kilencedik királya (Hk. 541— 
667 között) . Nagy diadalt aratott a keletlakók felett, és növelte Gon
dor felségterületét. ( G y U III.) 

TURAMBAR (Turambar) Q. Jelentése: végzet ura. Túrin ezt a nevet vet
te fel Brethilben. (Sz.) 

TURGON (Turgon) Dúnadán, G o n d o r tizenkettedik uralkodó helytar
tója (Hk. 2914-2953 között) . ( G y U III.) 

TURGON (Turgon) S. Jelentése: erő parancsolója. Nolda tünde, Fingolfin 
második fia, Középföldén Gondolin királya (Ek. 104-511 közöt t) , 
a noldák Nagykirálya (Ek. 473-511 között) . Eldamarban barátságot 
kötött Finarfin fiaival. Ellenezte Féanor Morgoth üldözésével kapcso
latos tervét, végül mégis a Száműzöttek egyike lett. Felesége, Elenwé 
eltűnt, amikor átkeltek a Helcaraxén. Lányával, Idrillel érkezett Nev-
rastba, ahol felépítette Vinyamart, és maga köré gyűjtötte Fingolfin 
noldáinak harmadát, valamint számos sindát. 51-52-ben Ulmótól azt 
a tanácsot kapta, alapítson titkos királyságot. A vala megmutatta ne
ki Tumladen rejtett völgyét. Ötvenkét évig tartó munka után, Turgon 
bevezette népét Gondolinba, ahol 500 éven át uralkodott. N e m so
kat foglalkozott Beleriand háborúival. 

A Dagor Bragollachig - eltekintve az Eöllel kapcsolatos kellemetlen
ségtől - békében élt. A csata után Thorondor elvitte neki apja holt
testét. Két évvel később Thorondor elvezette hozzá Húrint és Huort, 
akiket egy éven keresztül nevelt. Turgon ekkor már látta a noldák 
Balvégzetét. Titokban követeket küldött a valákhoz, hogy kegyelmet 
kérjen tőlük. A küldetések sikertelenek voltak; tengerészei közül csak 
egy, Voronwé került vissza élve. 

Később csatlakozott Maedhros Szövetségéhez, és a Nirnaeth Arno-
ediadban Fingon mellett harcolt. H ú n n , Huor, és az edánok Harma
dik Háza hősiességének köszönhetően sikerült úgy visszavonulnia, 
hogy nem árulta el Gondolin pontos helyét. Amikor Tuor 495-ben 
Gondolinba érkezett, Turgon örömmel fogadta, ám büszkesége mi-
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att nem fogadta meg Ulmo tanácsát, nem menekült Sirion kikötőjé
be. Morgoth ekkor minden erejét ellene fordította, és végül sikerült 
felfedeznie Gondolint. Turgon a Torony védelme közben esett el. 
Bölcs és körültekintő uralkodó volt, tudta, hogy teljességgel hiába
való a Melkor elleni nyílt harc. Óvatosságának és Ulmónak köszön
hetően, sikerült néhány évvel elodáznia Gondolin bukását. Időt nyert, 
így megszülethetett Tuor és Idril fia, Eárendil, aki végül megkapta azt 
a segítséget, amivel legyőzték Morgothot. Turgon készítette Glingalt 
és Belthilt, a Két Fa mását. Kardja a Glamdring volt, amelyet kifeje
zetten az ő számára készítettek. (GyU III.; Sz.) 

TÚRIN (Túrin) Q. Jelentése: úr. Adán a Harmadik Házból, Húrin és Mor-
wen fia. A Nirnaeth Arnoediad után Morwen Doriathba küldte, mert 
biztonságban akarta tudni. Itt Thingol nevelte. Ek. 482-485 között 
Beleg mellett harcolt Donath végein. Amikor visszatért Menegrothba, 
összeveszett Saerosszal; a szóváltás vége az lett, hogy megölte őt. Ez 
a szerencsétlen esemény lehetett annak az átoknak az első megnyil
vánulása, amelyet Morgoth mondott Húrin családjára. Túrin Dori
athba menekült, és a Teiglin mellett haramiavezér lett. Ekkor vette fel 
első álnevét, Neithannak szólíttatta magát. 

Egy évvel később, 486-ban Beleg mellett harcolt, aki tudomására hoz
ta, hogy Thingol nem haragszik rá. Ennek ellenére nem tért vissza 
Doriathba. Valamivel később fogságba ejtette Mimet, aki elvezette az 
Amon Rűdhra, Bar-en-Danwedh menedékébe. Még azon a télen csat
lakozott hozzá Beleg. 487-ben a Két Kapitány kiűzte a környékről az 
orkokat. Túrin új álnevet vett fel: Gortholnak neveztette magát, 
mert Dor-lómin Sárkány-sisakját viselte, amelyet Beleg vitt el neki. 
A vidéket, amelyet őrzött, az ő sisakjáról és Beleg íjáról Dor-Cúar-
tholnak nevezték. Ám hiába próbálta titkolni kilétét, a sisak elárulta. 
Mim álnokul hátba támadta, árulást követett el ellene; 487-ben az 
orkok fogságába került. Valamivel később Beleg és Gwindor szabadí
totta ki. Ekkor - akarata ellenére - megölte Beleget. A gyász szinte 
megbénította, csak Gwindor segítségével t u d o t t elvergődni Eithel 
Ivrinbe. 

Gwindorral együtt érkezett meg Nargothrondba, ahol Agarwaennek, 
Umarth fiának nevezte magát. 488-496 között nagy harcos lett belő
le, a király tanácsnoka. Meggyőzte Orodreth királyt arról, hogy Talath 
Dirnenben nyíltan szálljon szembe az orkokkal. Ezekben az években 

351 



Nargothrond tündéi Adanedhelnek nevezték (szépsége és nemessé
ge miatt), de voltak, akik Mormegilnek szólították, mert kardja az a 
Gurthang volt, amit Beleg Anglacheljéből kovácsoltak újjá. Ezekben 
az években történt, hogy Finduilas szerelmes lett belé; nem viszo
nozta a nő érzelmeit. Bátran harcolt a katasztrofális tumhaladi csatá
ban. Visszatért az ő tanácsa miatt lerombolt Nargothrondba, és Glau-
rung fogságába esett. Amikor kiszabadult, nem követte a Finduilast 
fogságba ejtő orkokat, hanem azonnal Dor-lóminba ment, hogy meg
keresse az anyját és a húgát, akit nem ismert. Amikor Hithlumban 
rájött, hogy becsapták, dühöngeni kezdett, és számos keletlakót meg
ölt. Visszatért Nargothrondba, ekkor Erdei Vadembernek nevezte 
magát. Tudomást szerzett Finduilas és Brethil haláláról. Belebetege
dett a bánatba, de Brandir meggyógyította. A haladlak között telepe
dett le, új nevet vett fel (Turambar). 497-501 között a Teiglin gázlóját 
és Haudh-en-Ellethet őrizte az orkoktól. 
500-ban feleségül vett egy Níniel nevű leányt, aki valójában a húga, 
Nienor volt. A következő évben megölte Glaurungot. A haldokló 
sárkány miatt megölte Brandirt, akit hazugnak tartott, majd mikor 
megtudta az igazat Níniel-Nienorral kapcsolatban, végzett magával. 
Nagy harcos volt, bátran viselte a sors csapásait, de Morgoth átkának 
súlya még neki is túlságosan nagynak bizonyult. (GyU I.) 

TÚRIN, I. (Túrin I) Dúnadán, G o n d o r hatodik uralkodó helytartója 
(Hk. 2244-2278 között) . (GyU III.) 

TÚRIN, II. (Túrin II) Dúnadán, Gondor huszonharmadik uralkodó hely
tartója (Hk. 2882-2914 között) . Ithilia Kószái számára olyan mene
dékeket épített, mint Henneth Annün, megerősítette Cair Androst. 
2885-ben Rohan segítségével nagy győzelmet aratott a haradiak fe
lett, a Poros átkelőjénél lezajlott csatában. (GyU III.) 

TuRKA (Grubb) Hobbi t család, Megye-lakók, vélhetőleg a felsőbb osz
tályhoz tartoztak. (GyU L; G y U III.) 

TURKA LAURA (Laura Grubb) Lásd: Zsákos Laura 
TŰKŐ-SZIRT (Tindrock) Lásd: Tol Brandir. 
TÜKÖR-TÓ (Mirrormere) Lásd: Khaled-záram. 
TÜNDE-BARÁTOK (Elf-Friends) A tünde-barátok H á r o m Háza, az edá-' 

nok. A tündék azokat a más fajból valókat nevezték így, amelyek se
gítették vagy szerették őket. Hador, Húrin, Béren, Túrin, Bilbó és 
Frodó, mind tünde-barátok voltak. (GyU L; G y U II.; G y U III.; H.) 
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TÜNDE-BARÁTOK (Elf-Friends) A Hűségesek Númenorból . (Sz.) 
TÜNDE-BARÁTOK HÁROM HÁZA (Three Houses of the Elf-Friends) Az 

edánok három csoportja. Ősi Házaknak vagy az Emberek H á r o m 
Házának is nevezik. (GyU II.; G y U III.) 

TüNDE-FOLYÓ (Elven-River) Lásd: Esgalduin. 
TÜNDE-KOVÁCSOK (Elven-Smiths) Lásd: Gwaith-i-Mírdain. 
TÜNDE NYELV (Elvish) A tündék nyelve. Számos dialektusa létezik, ezek 

közül a legfontosabbak: quenya, sinda, erdei. A tünde-nyelv komoly 
hatást gyakorolt az edánok nyelvére, különösen Beleriandban és a dú-
nadánok királyságaiban. ( G y U III.) 

TÜNDE-NYELVBŐL FORDÍTOTT MUNKÁK (Translations from the Elvish) 
Könyv, amelyet Zsákos Bilbó írt H k . 3003-3018 között Völgyzugoly
ban. Az Ek. tündéinek legendáit és történeteit tartalmazza. Összeál
lításakor Bilbó írásos dokumentumokat használt fel. Nyugori nyel
ven írta. Ez a mű képezte a Piros Könyv három kötetét. Vélhetőleg 
tartalmazta az Ainulindalei, a Valaquentdt és a Silmarillionx.. (GyU L; 
GyU III.) 

TüNDE-SZAURON HÁBORÚ (War of the Elves and Sauron) Az eregioni 
és a lindoni eldák, valamint Szauron és szövetségesei között, a Mk. 
1693-1701-es éveiben lezajlott háború. Akkor kezdődött, amikor Ce-
lebrimor rájött Szauron csalására, a Hatalom Gyűrűivel kapcsolatban. 
Szauron úgy döntött, megsemmisíti az ellene nyíltan fellépő tündéket. 
A Három Gyűrűt az eldák elrejtették, de 1697-ben Szauron lerohanta 
Eregiont, és megölte Celebrimort. Elrond, akit Gil-galad Eregionba 
küldött, az életben maradt noldákkal elmenekült, és megalapította 
Völgyzugolyt. 
A következő két évben Szauron elfoglalta Eriadort - Völgyzugoly ki
vételével. Gil-galad a númenori Tar-Minastirtől kért segítséget. 1700-
ban a király hajókat küldött Középföldére, ezek segítségével csapást 
mértek Szauronra. 1701-ben kiűzték Enadorból, a háború véget ért. 
Egyetlen pozitív eredményének az tekinthető, hogy megerősödött a 
Khazad-düm és Eregion, vagyis a törpök és a tündék között már ko
rábban is létező barátság. (GyU III.) 

TÜNDEFÖLD (Elvenland) Lásd: Eldamar. 
TÜNDEFÖLDE (Land of the Elves) Lásd: Beleriand. 
TÜNDEHON (Elvenesse) A tündék földje Nargothrond vagy Eldamar, 

esetleg valamennyi tündeföld összefoglaló neve. (Sz.) 

fc 
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T Ü N D E H O N ÖBLE Lásd: Eldamari-öböl. 

TÜNDÉK (Elves) Az Elsőszülöttek, Ilúvatar Idősebb Gyermekei, akiket 
Eru teremtett az Ainulindalé harmadik szólamában; Középfölde leg
öregebb, legnemesebb beszélő népe. Cuivienen ébresztette fel őket 
Yavanna Almának csillagfényében, ahol meglátogatta őket Oromé, 
aki szerette őket, és Melkor, aki néhányukat foglyul ejtette és megal
kotta belőlük az orkokat. Az Első Kor kezdetén a tündék két cso
portra oszlottak: az eldákra, akik hallgattak a valák hívó szavára, ne
kivágtak a Nagy Utazásnak és nemessé váltak Aman földjén; illetve 
az avarokra, akik nem engedelmeskedtek a hívásnak, és belőlük let
tek a jelentéktelenebb erdei-tündék. A tündék népe az Első Korban 
felvirágzott, de Morgoth elpusztította a beleriandi tünde birodalma
kat, és a rákövetkező Korokban egyre csökkent az erejük. A Másod-
és Harmadkorban néhány tünde továbbra is kóborló csapatokban élt, 
és keresztül-kasul vándoroltak a szeretett földeken. Sokan olyan me
nedékhelyeken gyűltek össze, mint Lindon, Imladris, Bakacsin-erdő és 
Lórién, ahol eldák uralkodtak az erdei népesség felett. A Harmadkor 
végére beköszöntött az embernép uralmának napja, a Középföldén 
maradt tündék népe egvre fogyatkozott, és lassan világtól elvonult, 
legendás teremtményekké váltak. A tündék a legszebbek minden te
remtett lény közül, és lélekben az ainukra emlékeztettek. Nagyjából 
hat láb magasak voltak, és meglehetősen karcsúak, kecsesek, de erő
sek, és jól tűrték a környezet viszontagságait. Érzékeik — különösen 
a hallásuk és a látásuk - sokkal élesebbek voltak, mint az embereké. 
Láthatóan nem aludtak, de éberen álmodozva, vagy csodálatosan szép 
dolgok szemlélésével pihentették elméjüket. Az eldák — de ez talán 
az összes tündére igaz - szavak nélkül, gondolatokkal tudtak beszél
getni egymással. 

A tündék nagyon kedveltek minden szépséges dolgot, különösen a 
természet csodáit, mindenekfelett Ulmo vizeit és Elbereth csillagait, 
amelyek ébredésükkor ragyogtak rájuk. Tudásvágyuk és kíváncsisá
guk kielégíthetetlen; egyik legnagyobb tettük az volt, hogy megtaní
tották az enteket beszélni. Saját nyelvükön quendinek, „beszélők
nek" nevezték magukat, és ez jól mutatja, milyen nagyra értékelték a 
kommunikációt. Természetüknél fogva jók voltak, gyűlölték a go
noszság minden formáját és alkotását, de a szépség és a jó köntösé
be rejtőzött gonosz, elcsábíthatta őket. A középföldi tündék kezdet-
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ben örömmel fogadták az embereket, de a N i r n a e t h Arnoediad után, 
az edánokat és leszármazottaikat leszámítva, a két nép elhidegült egy
mástól. Az edán nép gyermekei három alkalommal kötöttek házassá
got az eldákkal; ez még gyakrabban megesett a kevésbé nemes tündék, 
illetve az edánok (különösen a dol-amrothi dúnadánok) között. 
A tündék (a noldát kivéve) nem nagyon érintkeztek a törpökkel. 
Noegyth N i b i n levadászása, ami a beleriandi tündéknek tulajdonít
ható, és Thingol meggyilkolása, Doriath kifosztása, amit a törpök kö
vettek el, talán egyike a legkorábbi eseteknek, melyek során a két nép 
elhidegült egymástól. A tündék elhullhattak a csatamezőn vagy bele
pusztulhattak a gyászukba, nem fogott rajtuk sem a kor, sem a beteg
ség. Az a tünde, aki életét vesztette, Mandos csarnokába tért meg, és 
utána ugyan szabadon járhatott Valinorban, de Középföldére nem 
térhetett vissza többé. A jelen útmutató lapjain található halálozási 
dátumok azt jelölik, mikor halt meg a testük Középföldén. A tündék 
sorsa összefügg Eával, és a világ végezetéig nem hagyhatják el a Kö
röket. Akkor csatlakoznak az ainukhoz (és talán az emberek is ott 
lesznek), a Második Dalban, Ilúvatar trónja előtt. A tündék a Hatalom 
Három Gyűrűjét birtokolták, amelyeket az eldák három legnagyobb
ja kapott. Ok Ilúvatar Elsőszülöttjei; Ilúvatar Idősebb Gyermekei; 
az Elsőszülöttek; az Öregek Népe; a Szépek; a Vidámak N é p e és az 
Erdők Népe. Az elda név eredetileg minden tündére vonatkozott. 

TÜNDÉK GYŰRŰI (Elven-Rings) A Hatalom Gyűrűi, de főként a Három 
Gyűrű. (Sz.) 

TÜNDÉK ÚjESZTENDEJE (New Year of the Elves) Az elda loa első napja. 
Imladns kalendáriumában, az Újesztendő, a tavaszi napéjegyenlőség 
után öt nappal köszöntött be. (GyU III.) 

TÜNDEKAPU (Elven Door) Khazad-dűm (Mória) Nyugati Kapuja. 
TüNDEKIRÁLY (Elvenking, The) Lásd: Thrandui l . 
TÜNDÉRFÖLDE (Faerie) Lásd: Eldamar. 
TüNDÉRHON (Faerie) Tündeföld Bilbó egyik versében, amelyben a sze

replőknek és a helyeknek a valósággal való kapcsolata pusztán a vé
letlen műve. (TB) 

TÜNDÖKLŐ TRUFIÁDOK (Meriadoc, the Magnificent) Lásd: Borbak 
Trufiádok. 

TüSZŐFI (Bracegirdle) Megye-lakó hobbit család, valószínűleg jómódú 
volt. T ö b b tagja Keményfenéken lakott. ( G y U L; G y U III.) 
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TÜSZŐFI HUGÓ (Hugó Bracegirdle) Hobbit, Megye-lakó, a búcsúün
nepség vendége. Élt: Hk. 3000 körül. Híres volt arról, hogy sosem 
adta vissza a kölcsönkért könyveket. (GyU I.) 

TÜSZŐFI LOBFXIA (Lobelia Bracegirdle) Lásd: Tarisznyádi-Zsákos Lo-
bélia. 

TŰZ (Fire) Lásd: Olthatatlan Láng. 
TŰZ CSARNOKA (Hall of Fire) Nagy Csarnok Elrond házában. Bár csak 

ünnepnapokon használták, az itt lobogó tüzet sosem oltották ki. 
(GyU I.; GyU II.) 

TŰZ CSARNOKAI (Chambers of Fire) A Sammath Naur. (GyU III.) 
TŰZ GYŰRŰJE (Ring of Fire) Lásd: Narya. 
Tűz GYŰRŰJE; A TŰZ VÖRÖS GYŰRŰJE (Red Ring, Red Ring of Fire) 

Lásd: Narya. 
TŰZ-HEGY (Burning-mountain) Lásd: Orodruin 
TŰZ-HEGY; TÜZES-HEGY (Fiery Mountain) Lásd: Orodruin. 
TŰZ HEGYE; TŰZHEGY (Mountain of Fire) Lásd: Erebor. 
TŰZARANY ANAR Lásd: Vasa. 
TŰZSZÍVŰ Lásd: Vasa. 
TYELLER (Tyeller) A tengwák horizontális csoportjai. Általában hat jel 

szerepel egymás mellett, de elméletileg nyolc is lehet egy sorban. 
A tyeller általánosságban véve a különböző kiejtési és artikulációs mó
dokat is jelöli. (GyU III.) 

TYRN GORTHAD (Tyrn Gorthad) Lásd: Sírbuckák. 



U D Ü N (Udűn) Kör alakú síkság Mordorban, Vasgádoros és Cirith Gor-
gor között. ( G y U III.) 

U D Ü N (Udűn) S. Jelentése: nem-nyugat; pokol. A balrogok sötét láng
jának forrása, vélhetőleg U t u m n o , vagy esetleg Melkor szellemének 
sötétsége. (GyU I.) 

U D Ü N (Udűn) S. Jelentése: nem-völgy. Lásd: Utumno. 
UDÜN LÁNGJA (Flame of Udűn) A balrog tüze. ( G y U I.) 
U F T H A K (Ufthak) Cirith Ungol tornyának orkja. Egyszer elfogta őt a 

Banyapók. Orktársai látták ezt, de nem volt merszük kiszabadítani. 
Valamikor a H k . során halt meg. ( G y U II.) 

U G L Ú K (Uglúk) Vasudvardi uruk-hai, annak a hordának a vezetője, amely 
elfogta Trufát és Pippint. Éomer ölte meg. ( G y U II.) 

U G R I ü°Hy) Lásd: Csűrös Zsombor 
UlAL (Uial) A pirkadat és szürkület sinda elnevezése. E két időszak na

gyon fontos volt az eldák számára. Lásd még: tindómé, undómé. 
(GyU III.) 

UlLOS (Uilos) Oiolossé sinda alakja. 
UlNEN (Uinen) Ainu, Ulmo maiáinak egyike, Őssé hitvese. Osséval együtt 

ő uralja az Belső Tengereket. Szelíd és jóindulatú. Lecsillapítja a vize
ket, megvédi a vízi növényeket és lényeket. Segített a párjának, össze
barátkozott a telerekkel és a númenóriakkal. A Rokonviszály után 
megsiratta a telereket, ettől olyan vihar kerekedett, hogy több nolda 
hajó elsüllyedt. A Tengerek Úrnőjének is nevezik. (Sz.) 

Új IDŐSZÁMÍTÁS (New Reckoning) A kalendárium, amelyet az Újraegye
sült Királyság vezetett be, Elessar király uralkodása idején, H k . 3021-
ben. Alapjában véve megegyezik a királyok időszámításával, de ta
vasszal kezdődik, mint az elda loa, és olyan ünnepnapokat tartalmaz, 
amelyekkel a GyH-ról és hőseiről kívántak megemlékezni. Valamennyi 
hónapnak 30 napja van. 
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Az év a következőképpen néz ki: 
yestaré - első nap; régi sulimé 25, Szauron bukásának napja. 
- víressé 
- lótessé 
- náné 
- cermié 
- úrimé 
- yavannié 
enderi - három nap, a másodikat loéndének nevezik. 
- narquelié 
- hísimé 
- ringaré 
- narvinyé 
- nénimé 
- sulimé 
mettaré - utolsó nap. 
A szökőévet yavannié 30 megkettőzésével intézték el; ez Frodó szü
letésnapja, amelyet cormarének neveztek. A hetek és a millenáris iga
zítások nagyjából megegyeznek a királyok időszámításában alkalma
zottal. (GyU III.) 

Új KOR vagy Új Időszámítás (New Age) A Negyedkor. Gandalf ne
vezte így a H k . végén. ( G y U III.) 

Új UTCA (New Row) Lásd: Zsákvég utca. 
ÚJJÁKOVÁCSOLT KARD (Sword Reforged) Lásd: Andúril. 
ÚJRAEGYESÜLÉS ÜNNEPE Lásd: Mereth Aderthad. 
ÚJRAEGYESÜLT KIRÁLYSÁG (Reunited Kingdom) Elessar és az utána kö

vetkező Telcontarok királysága. Azért nevezték így, mert magában 
foglalta mindazokat a területeket, amelyek egykor Elendilé voltak, 
majd a halálát követően felosztották. Két fővárosa volt: Annúminas 
és Minas Tinth. A N k . elején Rohan kivételével ide tartozott Arnor 
és G o n d o r teljes területe. Suhatagban és Ereborban is az Ú. K. ki
rálya volt az úr. Valószínű, hogy Haradtól és Rhüntól is adót kapott. 

, ( G y U I.) 

Ú J S O R Lásd: Új utca. 
ÚLAIROK (Úlairi) Lásd: Nazgül. 
ULDOR (Uldor) Keletlakó, Ulfang fia. Meghalt: Hk. 473-ban. Apjával és 

fivéreivel, Ulfasttal és Ulwarttal együtt Caranthir szolgálatába állt -
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Hk. 457 körül -, de valószínű, hogy ekkor titokban már Morgothnak 
dolgozott. Maedhros Szövetségének létrejöttekor hamisan jelezte 
Angband támadását, ezért a keleti sereg késlekedve érkezett meg 
Maedhroshoz. A Nirnaeth Arnoediad során seregét a közelben rej
tőző keletlakók erősítették. A keleti nolda sereg hátulról támadott 
rá. Bár a tündék az ő árulása miatt vesztették el a csatát, Maglor meg
ölte. Később Átkozott vagy Kárhozott Uldornak nevezték. (Sz.) 

ULFANG (Ulfang) Keletlakó, azon vezérek egyikbe, akik Dagor Bra-
gollach után behatoltak Beleriandba. Fiaival, Uldorral, Ulfasttal és 
Ulwarthtal Caranthir szolgálatába állt, bár titokban már ekkor Mor
gothnak dolgozott. Nem harcolt a Ninaeth Arnoediadban. Fekete 
Ulfangnak is nevezték. (Sz.) 

ULFAST (Ulfast) Keletlakó, Ulfang fia, Uldor fivére. Meghalt: Hk. 473-
ban. Követte Uldort a csatába és az álnokságba, a Nirnaeth Arnoe
diad során Bór két fia végzett vele. (Sz.) 

ULMO (Ulmo) Q. Jelentése: zúdító, esőző. Ainu, a második legnagyobb 
a valák urai között, az egyik Aratar. Vízimádó, ő volt Arda egyik főépí
tésze, mindig szoros barátságban állt Manwevel. Ardában a Külső Ten
gerben lakik, vagy Középfölde vizei alatt. A vizek mozgását irányítja, 
egészen a tenger hullámzásától a hajnali harmat csöpögéséig. Ritkán 
megy ki a szárazföldre, még a valák tanácskozására se nagyon jár el. 
Sokat törődik Ilúvatar gyermekeivel, Beleriandban közvetlen megje
lenések, álmok, vagy a víz muzsikája révén, tanácsokat ad a tündék
nek és az embereknek. Bár helytelenítette ezt a lépést, elvezette az 
eldákat Amanba. Beleriand háborúi során Siriont és Geliont védte, 
amíg csak tudta. Tanácsokat adott Finrodnak, Turgonnak (utóbbinak 
megmutatta Tumladent), és Círdannak. Igazgatta Tuor pályafutását, 
megmentette Elwinget. A többi ainunál jóval többet megtudott a 
muzsikáról, ő tanította zenélni a telereket. Kürtjei az ulumúrok, 
zenéje egyszerre fejez ki diadalt és bánatot. Vizek Urának; Tenger 
Királyának is nevezték. (Sz.) 

ULUMÚRI (Ulumúri) Q. Jelentése: Ulmo tülke. A maia Salmar által fe
hér kagvlóból készített nagy kürt, Ulmo kürtje. Hangját lehetetlen 
elfelejtem. (Sz.) 

ULWARTH (Ulwarth) Keletlakó, Ulfang fia, Uldor fivére. Meghalt: Hk. 473-
ban. Csatlakozott Uldorhoz a csatában és az árulásban. A Nirnaeth 
Arnoediad során Bór fiai végeztek vele. (Sz.) 
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ÚMANYÁK (Úmanyar) Q. Jelentése: nem-Amanból. Azok az eldák, a te-
lerek nagy része, akik nem hajtották végre a Nagy Utazást. Közép
földén belőlük lettek a nandák, a laiquendek, a sindák. Elwé kivételé
vel a monquendek közé sorolják őket. Vonakodó tündéknek is nevezik 
őket. (Sz.) 

UMARTH (Umarth) S. Jelentése: balsors. Túrin ezt a nevet adta apjának, 
miután az Nargothrond tündéi előtt Agarwaennek nevezte magát. (Sz.) 

UMBAR (Umbar) Harad tengerparti területe. Kikötő, város, erőd, vala
mint az ezek körüli területek. Kikötőjét már a númenoriak is hasz
nálták. Mk. 2280-ban ez volt a legnagyobb númenori erőd, és a leg
fontosabb n ú m e n o n város Középföldén. 3261-ben Ar-Pharazőn itt 
ért partot. Númenor bukása után az umban dúnadánok Szauron befo
lyása alá kerültek, ettől fogva fekete númenónaknak nevezték őket. 
A Hk.-ban Gondor és Umbar kalózai gyakran háborúztak, Umbar 
többször gazdát cserélt. 
I. Eárnil király 933-ban foglalta el. Gondor egészen 1448-ig tartotta. 
A Rokonviszályban vereséget szenvedett lázadók ide menekültek Pe-
largirból. 1810-ben Telumehtar visszafoglalta a kikötőt, de a haradiak 
nem sokkal később kiűzték onnan. 2980-ban egy kisebb gondori flot
ta, Thorongil vezetésével, megtámadta Umbart. Meglepték a kalózo
kat, több hajójukat felgyújtották. A G y H során egy jelentős kalóz
flotta támadott rá Pelargirra, de Aragorn és a Holtak szétverték őket. 
A Nk.-ban Umbar ismét Gondor, így Elessar király fennhatósága 
alá került. A G y H idején Kalózok Városának is nevezték. ( G y U I.; 
G y U II. ; G y U III.) 

UMBAR (Umbar) Q. Jelentése: sors. A pQ tengwa neve (6), a quenyában 
általában az mb jelölésére használják, a többi nyelvben leginkább b-t 
jelent. (GyU III.) 

UMBARDACIL (Umbardacil) Q. Jelentése: Umbar-győző. Telumehtar, 
Gondor királya. ( G y U III.) 

UMBARI KALÓZOK (Corsairs of Umbar) Az Umbarban élő kalózok és 
haramiák. Gondor legnagyobb ellenségei közé tartoztak. Az első ka
lózok fekete númenoriak voltak, ők H k . 933 előtt is többször meg
támadták Göndört . A Rokonviszály után Umbar Castamir kezére 
került, kinek emberei — kalózzá válva - egészen 1810-ig nyugtalaní
tották Göndört. Telumehtar király végül elfoglalta a várost és megölte 
Castamir utolsó leszármazottait. Ezt követően Umbar a haradiaké 
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lett, akik szintén kalózzá váltak. A város Harad egyik királyságává 
vált, és folyamatosan nagy veszélyt jelentett Gondorra. A kalózokat 
valószínűleg Elessar király semmisítette meg a N k . elején. A tenge
ri haramiák a G y H idején fekete vitorlával felszerelt hajókon jártak. 
(GyU III.) 

UNDÓME (Undómé) Q. Szó szerinti jelentése: szürkület. A szürkületi 
időszak, amikor sötétedni kezd, de már látszanak a csillagok. A hob
bitok Esthajnalnak nevezik. (GyU III.) 

UNDÓMIEL (Undómiel) Lásd: Arwen. 
UNGOLIANT (Ungoliant) S. Jelentése: pók... Gonosz szellem. Valószí

nűleg a Melkor által megrontott maiak közé tartozott, de Ardában a 
saját ura (úrnője) volt. A sötétség teremtménye. Ónáspók-testben élt, 
Avathar egyik sötét zugában. Imádta, ugyanakkor gyűlölte a fényt, 
segített Melkornak a Két Fa megmérgezésében. Homályba burko
lózva mentek Ezelloharba. Ungoliant kiszívta a Fákból a nedves
séget, megmérgezte őket, kiitta Varda Kútjait. Amikor O r o m é és 
Tulkas üldözőbe vette, Melkorral együtt Középföldére menekült. 
Lammothban magának követelte a drágaköveket, amelyeket Melkor 
Formenostól lopott el. Lenyelte a kincset, megnőtt, és még sötétebb 
lett. Amikor Melkor nem akarta átadni neki a szilmanlokat, táma
dott. A balrogok futamították meg. N a n Dungorthebbe menekült, 
ahol azon mesterkedett, hogy felfokozza az óriáspókok gonoszságát 
és erejét. Később állítólag délre költözött, ahol éhségében felfalta saját 
magát. ( G y U II.) 

UNGOLIANT FELHŐJE (Cloud of Ungoliant) A Sötétség. (Sz.) 
UNGWE (Ungwe) Q. Jelentése: pókháló. A HJ tengwa neve (8). (GyU III.) 
L^NQUE (Unque) Q. Jelentése: üreges. Atd tengwa neve (16). (GyU III.) 
ÚR (Úr) Q. Jelentése: meleg, forróság. A O tengwa neve (36). (GyU III.) 
URAK (Lords) A valák. (Sz.) 

URALKODÓ GYŰRŰ (Ruling Ring) Az Egy Gyűrű. (Sz.) 
ÚRIMÉ (Úrimé) Q. Jelentése: forró. A királyok és helytartók kalendá

riumában az év nyolcadik, az új időszámítás szerint pedig az ötödik 
hónapja. Nagyjából a mi augusztusunknak felel meg. Sinda alakja -
amit csak a dúnadánok használtak - úrui volt. ( G y U III.) 

URTHEL (Urthel) S. Adán az Első Házból, Barahir tizenkét utolsó hara
miája közé tartozott. Meghalt: Ek. 460-ban. (Sz.) 

ÚRUI (Úrui) S. Jelentése: forró. Lásd: Ú r i m é . ( G y U III.) 
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URUK (Uruk) Lásd: O r k o k . 
URUK-HAI (Uruk-hai) Fb. Jelentése: ork-faj. Az orkoknak az a fajtája, ame

lyet Szauron tenyésztett ki a Hk.-ban, Mordorban. Először Hk. 2475 
körül jelentek meg, amikor lerohanták Ithihát és elfoglalták Osgili-
athot. A GyH-ban Szauron és Szarumán katonái voltak, szinte vala
mennyi fronton őket vetették be. Gorbag, Shagrat, Uglúk, és talán 
Azog és Bolg, mind urukok voltak. Egyebek mellett azért használták 
őket katonának, mert - a többi orkkal ellentétben - majdnem olyan 
magasak voltak, mint az emberek. A lábuk erős és egyenes volt, nap
fényben nem gyengültek le. A szemük fekete, keskeny, kissé ferde 
volt. A legnemesebb orkoknak tartották magukat. Szarumán Brí-beh 
spionjai és a Főnök emberei valószínűleg uruk-haik voltak, de leg
alábbis csörgedezett némi uruk-vér az ereikben. Másik nevük: Nagy 
Orkok. ( G y ű L; GyU II.; G y U III.) 

URULÓKOK (Urulóki) Q. Jelentése: forró kígyók. A Morgoth és Szau
ron által kitenyésztett három sárkánvfajta egyike. Tüzet fújtak, de 
nem tudtak repülni. G l a u r u n g volt az első nagy urulók, a tenyészet 
nem maradt meg a Nagy Csata és Morgoth bukása után. Tűzsárká-
nyoknak is nevezték őket. (Sz.) 

Ú s z ó T U S K Ó (Floating Log, The) Fogadó Békásfenéken. A G y H során 
a Főnök emberei bezárták. ( G v U III.) 

UTAZÓK (Travellers) Frodó, Samu, Trufa és Pippin. A hobbitok nevez
ték így őket, amikor a G y H után visszatértek a Megyébe. (GyU III.) 

ÚTI KENYÉR (Waybread) Lásd: Lembas. 
UTOLSÓ Lásd: D u r i n , VII . 
UTOLSÓ CSATA (Last Battle) Lásd: Végső Csata. 
UTOLSÓ HAJÓ (Last Ship, The) Megye-beli vers a Nk.-ból, valószínűleg 

Göndörből származik. (TB.) 
U T O L S Ó H E G Y (Last Mountain) Lásd: Methedras. 
UTOLSÓ H Í D (Last Bridge) Lásd: Mitheithel hídja. 
U T O L S Ó KIRÁLY (Last-king) Lásd: Arvedui. 
UTOLSÓ OTTHONOS HÁZ (Last Homely House East of the Sea) A völgy-

zugolyi ház, amelyben Elrond élt. Azért nevezték ígv, mert ez volt 
Középfölde legkeletibb részén az utolsó, háznak nevezhető elda épít
mény. (GyU [.; H.) 

UTOLSÓ PART (Last Shore) Eldamar partja, Halhatatlanföld általánosabb 
neve. (GyU III.) 
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UTOLSÓ SIVATAG (Last Desert) Egy vélhetőleg képzeletbeli hely, amely
ről Bilbó tett említést. Állítása szerint a „legkeletebb" keleten van, és 
vad Fúr-férgek lakják. (H.) 

UTOLSÓ SZÖVETSÉG (Last Alliance of Elves and Men) Az Elendil és Gil-
galad által Mk. 3430-ban megkötött szövetség. Célja: Szauron legyő
zése. 3434-ben az Utolsó Szövetség serege délre vonult, megnyerte a 
dagorladi csatát, majd megostromolta Barad-dürt. 3441-ben az Orod-
ruin lejtőin került sor csatára. Szauron elbukott, de Gil-galad és Elen
dil hősi halált halt. ( G y U L; G y U III.) 

UTUMNO (Utumno) Q. Jelentése: nem-völgy. Melkor első lakhelye Ar-
dában. Nagy föld alatti erőd Középfölde északi részén, Arda Tavasza 
során építették. Melkor a balrogjait gyűjtötte itt össze. Elképzelhető, 
hogy orkokat és óriáspókokat is tenyésztett. Az Erők Nagy Csatája 
során megostromolták és lerombolták. Annak ellenére, hogy nem ürí
tették ki teljesen, Melkor sosem tért vissza ide. Sinda neve: Udűn. (Sz.) 



ÜGYES EMBER Lásd: Szarumán. 
ÜNNEPSÉG-FA (Party Tree) Az a nagy fa, amely alatt Bilbó beszédet mon

dott a búcsúünnepség során. A Főnök emberei a GyH alatt kivágták. 
Csavardi Samu a háború után pontosan a helyén ültette el azt a hajtást, 
amit Galadrieltől kapott. Eriadorban ez az új Ünnepség-fa volt az 
egyetlen mallorn. (GyU I.) 

ÜREGI (Longholes) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család neve. 
_ (GyU I.) 

ÜRES FÖLDEK (Empty Lands) A Középföldétől keletre lévő terület, 
a Világ Változása során alakult át. (Sz.) 

ÜRGE (Tunnelly) Egy Brí-beli és talán Megye-lakó hobbit család neve. 
(GyUI.) 
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VADÁSZ (Hunter) A Lovas. (Sz.) 
VADÁSZOK H O L D J A (Hunter ' s Moon) A Megye-beli hobbitok nevezik 

így a november közepén megjelenő teliholdat. (GyU I.) 
VADEMBEREK (Wild Men) Lásd: Fanyüvők. 
VADON (Wild) A Bruinen gázlójától keletre eső terület, ahol „semmi sem 

volt olyan szép és biztonságos, mint a Megyében" (sic). Valószínűleg 
azonos Rhovanionnal. ( G y U I.; H.) 

V A D O N F Ö L D E (Wilderland) Lásd: Rhovanion. 
VADONFÖLDE (Woodland Realm) Tündeföld, Thranduil királysága a 

Bakacsin-erdő északi részén. A Mk. elején alapították. Határai bi
zonytalanok voltak - egészen a Hk. végéig, amikor világosan megha
tározták, hogy hozzá tartozik Eryn Lasgalennek a Bakacsin-erdő 
hegyeitől északra elterülő része. Az itt élő tündék folyamatosan há
borúztak a törpökkel, H k . 1000 után pedig az erdőben élő orkokkal 
és óriáspókokkal. (GyU II.) 

VADONSZÉLE (Edge of the Wild) A határ Eriador lakott részei és a vad
vidékek között . Ha a térképen észak-déli irányban, a Bruinen gáz
lójától kissé nyugatabbra húzunk egy vonalat, megláthatjuk, hogy 
nagyjából hol helyezkedik el. (H.) 

VAIRÉ (Vairé) Q. Ainu, a valák egyike, Mandos társa. Szőnyegeket ké
szít, amelyekkel Mandos termeinek falait díszíti, meséket mond min
denről, ami valaha létezett az időben. Takácsnak is nevezik; elképzel
hető, hogy ez a neve szó szerinti fordítása. (Sz.) 

VALA (Vala) Q. Jelentése: angyali erő. A Dtengwa neve (22). (GyU III.) 
VALACAR (Valacar) Q. Jelentése: vala-. Dúnadán, Gondor huszadik ki

rálya (Hk. 1366-1432 között) . Apja, II . Rómendacil, Vidugavia ud
varába küldte, hogy fejlessze a kapcsolatot G o n d o r és az északiak 
között, és hogy Valacar így eltanulhassa e fontos szövetségesek mód
szereit. Ő azonban ennél sokkal többet tett. Megkedvelte az északia-
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kat, feleségül vette Vidumavit, Vidugavia leányát. Gyermekük, Eldacar, 
így félig dúnadán. A Rokonviszály egyik oka éppen az volt, hogy 
előnyben részesítette az északiakat. (GyU III.) 

VALACIRCA (Valacirca) Q. Jelentése: Valák Sarlója. A Varda által alkotott, 
hét csillagból álló csillagkép, az északi égbolton helyezte el. A mi 
Nagymedvénknek felel meg. Egyéb nevei: Valák Sarlója; Hétcsillag; 
Durin Koronája. (Sz.) 

VALÁK (Valar) A tizennégy legnagyobb ainu, akik úgy döntöttek, hogy 
valóra váltják Ilúvatar Látomását, és Eára lépnek. Hét férfi, ugyan
annyi nő volt köztük. Királyuk és királynőjük Manwé és Varda volt. 
Bár szellemlények, Eán általában fizikai testet öltöttek, és Arda lét
rehozásával foglalkoztak. Bár Melkor megrontotta Ardát, a valák sta
bilizálták alkotórészeit, és biztosították számára a fényt, gondoskod
tak növekedéséről. Arda Tavasza idején megalkották a Két Lámpást, 
majd letelepedtek Almarenben. Melkor ismét tönkretette a munkáju
kat: megsemmisítette a Lámpásokat, elpusztította Almarent. A valák 
ekkor Amanba költöztek, ahol megteremtették a Pelórit, megalapí
tották Valinort, és létrehozták a Két Fát. 

Amíg Középfölde pihent Yavanna Almának idején, a valák felkészül
tek a tündék ébredésére. Varda új csillagokat teremtett. Később úgy 
döntöttek, védelmezni fogják a tündéket Melkorral szemben, ezért 
elvezették őket Amanba. Az Erők Nagy Csatáját és a Nagy Utazást 
követően, Arda ismét biztonságosnak látszott. A valák kénytelenek 
voltak végignézni a Két Fa elpusztítását és a noldák lázadását. Úgy 
döntöttek, hagyni fogják, hogy a gonosz szabadon garázdálkodjon, 
de megalkották a N a p o t és a Holdat, hogy gyengítsék Melkort, és 
erősítsék a tündéket, valamint az akkoriban felébredő embereket. 
Belenand háborúiba nem avatkoztak bele, mert nem igazán volt vilá
gos előttük, hogy Ilúvatar milyen sorsot szánt Gyermekeinek. Sajná
latból végül mégis megtettek bizonyos lépéseket. Komoly szerepük 
volt abban is, hogy Morgothot elűzték Eáról. Az Ek. végén - a tün
dék és az emberek érdekében - csillag formájában az égre helyezték 
Earendil szilmanlját, és valamennyi száműzöttnek megbocsátottak -
Galadnel kivételével. Amikor Mk. 3319-ben Ar-Pharazőn, a Szauron 
által megrontott númenon, megtámadta Valinort, a valák hagyták, hogy 
Eru elpusztítsa N ú m e n o r t . Szauron életben maradt, ezért a valák 
Hk. 1000 táján varázslókat küldtek Középföldére. Ezeknek a mágu-
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soknak a segítségével a Szabad Népeknek végül sikerült legyőzniük 
Szauront. Mivel a Látomásnak itt vége, nagyon bizonytalan, hogy a 
későbbi korokban mi volt (lesz) a valák szerepe. Valószínűleg min
dig védelmezni fogják Eát, de az emberek ügyeibe csak ritkán fognak 
beavatkozni. A valák egyéb elnevezései: Balanok; Nagyok; Hatalma
sak; az Erők; Arda Uralkodói; a Világ Erői; a Világ Őrzői; Világőrök; 
Nyugat Urai; Halhatatlanok; Istenek.^GyU I.; G y U II.; G y U III.; Sz.) 

VALÁK ELLENSÉGE (Foe of the Valar) Lásd: Melkor. 
VALÁK KÉMEI (Spies of the Valar) Tol Eressea eldáit nevezték így a nú-

menon Király Emberei. (Sz.) 
VALÁK KIRÁLYNŐI (Queens of the Valar) Lásd: Valier. 
VALÁK LÁMPÁSAI (Lamps of the Valar) Két hatalmas gömb, Illuin és Or

mai, amelyeket a valák készítettek, hogy bevilágítsák a földet. A lám
pásokat Aulé készítette, kőoszlopokra állította őket. Melkor pusztí
totta el mindkettőt - ekkor ért véget Arda Tavasza. (Sz.) 

VALÁK SARLÓJA (Sickle of the Valar) Lásd: Valacirca. 
VALÁK TILALMA (Ban of the Valar) A valák a Mk. elején tiltották meg a 

dúnadánoknak, hogy Halhatatlanföldre tegyék a lábukat, és hogy -
nyugati irányba — látótávolságon kívül hajózzanak Númenortól . Tar-
Ciryatan uralkodása idején a númenonak egyre többször felemelték 
szavukat a tiltás ellen, amely - úgy vélték - megfosztja őket a halha
tatlanságtól. Amikor Ar-Pharazőn Mk. 3319-ben ellenszegült a pa
rancsnak, a valák levették óvó kezüket Númenorró l , amelyet ezt 
követően Ilúvatar elpusztított. (GyU III.) 

VALÁK URAI (Lords of the Valar) A hét hímnemű vala. (Sz.) 
VALANDIL (Valandil) Dúnadán, Andor harmadik királya (Hk. 10-249 kö

zött). Született Mk. 3430 táján, [mladrisben. Miután apja Isildur, és 
három bátyja meghalt a pelennon csatában, ő lett a király. (GyU III.) 

VALANDIL (Valandil) Q. Jelentése: Vala-barát. Númenor i dúnadán, Sil-
marien fia, Andúnié első ura. Született: Mk. 6. sz. (GyU III.) 

VALANDOR (Valandor) Q. Jelentése: Vala-föld. Valinor régi neve. (Sz.) 
VALANDUR (Valandur) Dúnadán, Arnor nyolcadik királya (Hk. 602-52 

között) . Erőszakos halállal halt meg. ( G y U III.) 
VALANYA (Valanya) Q. Jelentése: valák napja. Az eldák hetének hatodik 

napja, a dúnadánok naptára szerint pedig a hetedik. Ez volt a hét leg
fontosabb napja. Sinda formája: orbelain vagy rodyn; quenya alak: 
tár ion. Hobbitul highdeinek nevezik. (GyU III.) 
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VALAQUENTA (Valaquenta) Legendákat tartalmazó könyv, amelyből meg
ismerhetők a valák, a maiak és Melkor néhány szolgájának tettei. Szo
ros kapcsolatban van a Quenta SilmarillionnA. Valószínűleg a nolda 
száműzöttek beszámolói alapján készült, és Bilbó fordításai révén ma
radt ránk a Piros Könyvben. (Sz.) 

VALARAUKAR (Valaraukar) Q. Jelentése: hatalmas démonok. Egyes számú 
alakja: valarauko. A balrogok. (Sz.) 

VALARÓMA (Valaróma) Q. Jelentése: Vala-kürt. Oromé nagy kürtje. (Sz.) 
VALIER (Valier) Q. Jelentése: királynők. Egyes számú alakja: valié. A valák 

hét királynőjét szokták így emlegetni. Ok illő sorrendben a követke
zők: Varda, Yavanna, Nienna, Esté, Vairé, Vána és Nessa. (Sz.) 

VALIMAR (Valimar) Q. Jelentése: vala-otthon. A valák városa Valinor kö
zepén. Ezüstkupolás, aranykapus hely, rengeteg haranggal. A közelé
ben található Máhanaxar és Ezellohar, a Két Fák dombja. Valmarnak 
is nevezik. Valimar nem csupán a várost, hanem egész Valinort is je
lenheti. (GyU I.) 

VALINOR (Valinor) A valák földje Amanban. Északon, délen és keleten 
a Pelóri, nyugaton az Ekkaia határolja. A valák alapították, Almaren 
pusztulása után. Ulmo kivételével valamennyi vala, maia itt élt, ké
sőbb a vanyák is ide költöztek. Egyetlen városa: Valimar. A Két Fa vi
lágította meg, később a Hold és a Nap. Mandos és Vairé az Ekkaia 
partján élt, Nienna a közelükben. Oromé erdőségei Dél-Valinorban 
voltak, Yavanna mezőitől és kertjeitől keletre. Aulé rezidenciája Közép-
Valinorban állt, Manwé és Varda a Taniquetilen lakott. Vána kertjei, 
Lórién és Esté tavai és kertjei is itt voltak. A név eredeti formája: Vali-
nóre, ami annyit tesz, hogy „valák népe". Ezt gyakran összetévesztik 
Valandorral, a „valák földjével". A Valimar név több esetben az egész 
vidéket jelöli, a Valinor név pedig Amant. Egyéb nevei: Örök Egy; 
Örök Ej (a Hold és a Nap megteremtése előtt). (GyU L; GyU III.) 

VALINOR ELREJTÉSE (Hiding of Valinor) A Nurtalé Valinóreva. (Sz.) 
VALINOR ELSÖTÉTÜLÉSE (Darkening of Valinor) A Két Fa megmérge-

zése. (Sz.) 
VALINOR FÁI (Trees of Valinor) Lásd: Valinor Két Fája. 
VALINOR FÉNYE (Light of Valinor) Lásd: Aman Fénye. 
VALINOR HEGYEI (Mountains of Valinor) A Pelóri. 
VALINOR KÉT FÁJA (TWO Trees of Valinor) Fehér Telperion és Arany 

Laurelin, a valák legfontosabb alkotásai közül kettő. Yavanna dalának 
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ereje és Nienna könnyei teremtették őket. Akkor születtek, amikor 
Valinort megalapították. Az Ezelloharon nőttek, Valmar nyugati ka
puja előtt, ahonnan fényük egész Valinort, Eldamart, és később Tol 
Eresséát is beragyogta. Varda összegyűjtötte harmatcseppjeiket, a káda
kat Varda Rútjainak nevezték. Az eldák csodálták és tisztelték a Két 
Fát. Ilúvatar Gyermekeinek legfontosabb alkotásai, Féanor szilma-
riljai, ezek fényét fogták fel. Ám Melkor elhomályosította ezt a fényt, 
és Ungoliant segítségével megmérgezte a fákat, kiszárította a Kutat, 
és ellopta a szilmarilokat. Yavanna és Nienna nem tudta meggyó
gyítani a Fákat, de maradványaikból létrehozták a Holdat és a Na
pot. A Vég idején a Fák megújhodnak. Egyéb neveik: a Valák Két 
Fája; Valinor Fái; Ezüstfa és Aranyfa; Fehér Fa és Aranyfa. (GyU II.; 
GyU III.) 

VALINOR URAI (Lords of Valinor) A valák. (Sz.) 
VALINÓRE (Valinóré) Q. Jelentése: Valák népe. Valinor eredeti neve. (Sz.) 
VALINORI (Valinorean) Valinor nyelve. A szövegben csupán egyetlen 

példát találunk rá (asa aranion), de ezek majdnem biztosan quenya 
szavak. Mivel szellemlények voltak, a valáknak nem igazán volt szük
ségük a beszédre, de nyelvük vélhetőleg erősen hasonlított a que-
nyára. (GyU III.) 

VALINORI SEREG (Hőst of Valinor) A valák serege, amely az eldák és az 
edánok segítségére sietett Beleriandban az Ek. végén. Eönwé vezet
te, de más valák és maiak is beletartoztak, például Oromé. A vanyák 
és Finarfin noldái együtt meneteltek a sereggel, Alqualondé telerjei 
irányították a hajókat. A sereg Középföldén, Earendil csapataival és 
a sasokkal kiegészülve, a Nagy Csatában szétszórta Morgoth hadait. 
Nyugati seregnek is nevezték. (GyU I.; GyU III.) 

VALLATÓ (Questioner) Szauron egyik szolgája, Barad-dűr hóhéra, eset
leg maga Szauron. (GyU II.) 

VALMAR Lásd: Valimar. 
VALÓK Lásd: Valák. A GyU magyar kiadásában a „Valar" szó fordítása 

„Valók". A Sz. magyar szövegében azonban ugyanez „Valák". 
VÁLTOTT FARKASOK (Werewolves) A Morgoth által kitenyésztett ször

nyek egyik fajtája, melyet Szauron különösen kedvelt. Rettenetes lel
kek voltak, amelyeket hatalmas, élő és halandó farkastestekbe zártak. 
A két legnagyobb ilyen bestia Draugluin és Carcharoth volt. Valószí
nű, hogy az orkok által Beleriandban lónak használt farkasok is ilyen 
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lények voltak. A Gyűrű-társaságot megtámadó wargok nem lehettek 
váltott farkasok. Másik nevük: vérfarkasok. (Sz.) 

VÁNA (Vána) Q. Ainu, a valák egyike, Yavanna húga, O r o m é párja. A vi
rágokkal és a madarakkal törődik, amelyek megvidámodnak, ha a kö
zelükbe kerül. Valinorban aranyvirágokat nevel. Másik neve: Ö r ö k 
ifjú. (Sz.) 

VÁNDOR (Stnder) Lásd: Aragorn, Telcontar. 
VÁNDORLÁS KORA (Wandering Days) A H k . 1000-1630 közötti idő

szak, melynek során a hobbitok az Anduin völgyéből fokozatosan 
áttelepültek Bríbe és a Megyébe. 1050 körül a gyaplábúak Enadorba 
érkeztek, az irhafakók egy évszázaddal később követték őket. A sztú-
rok eközben Dúnföldére és a Folyóközbe mentek. Angmar felemel
kedésekor a hobbitok még nyugatabbra húzódtak, sokan közülük 
Bríben telepedtek le. A sztúrok visszatértek a Nőszirom-folyóhoz. 
H k . 1600-ban a Brí-beli hobbitok megalapították a Megyét. Harminc 
évvel később a Dúnföldén élő sztúrok is megérkeztek. ( G y U I.; 
G y U III.) 

VANYÁK (Vanyar) Q. Jelentése: a szépek. Az eldák első és legkisebb nem
zetsége. Ingwé vezetésével ok vágtak neki elsőként a Nagy Utazásnak, 
így ők értek először a Belegaer partjára. Először Amanba hajóztak, 
Tirionban telepedtek le. Később tovább vándoroltak, és a Tanique-
tilen álltak meg. A vanyák közül sokan részt vettek a Nagy Csatában, 
de ettől eltekintve nem mozdultak ki Valinorból. A valák közül kü
lönösen Manwé és Varda kedvelte őket. Sosem bíztak meg Melkorban. 
Hajuk aranyszínű volt, zászlójuk fehér. Fény-tündéknek is nevezték 
őket. (H.; Sz.) 

VÁRAKOZÁS CSARNOKA (Halls of Awaiting) A Holtak Háza. (Sz.) 
VARANGY-KÚT (Tode) Mocsár a Jajkak („The Mewlips") című megyei 

versben. Vélhetőleg nem létezik, a hobbitok azt írták le, amit a Régi 
Erdei út (O út) keleti részén lévő mocsárban láttak. (TB.) 

VÁRATLAN L Á N G CSATÁJA (Battle of Sudden Flame) Lásd: Dagor Bra-
gollach. 

VARÁZSLATOK Ú R N Ő J E (Mistress of Magic) Lásd: Galadriel. 
VARÁZSLÓ-VÖLGY (Wizard's Vale) Lásd: N a n Curunír . 
VARÁZSLÓ V Ö L G Y E Lásd: N a n C u r u n í r . 

VARÁZSLÓK Lásd: Istarok. 
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VARDA (Varda) Q. Jelentése: a pompázatos. Ainu, Manwé felesége, az 
aratárok egyike. Ilmarinban, Taniquetil ormán lakik. Melkor ősi ellen
sége, segít férjének az uralkodásban és Középfölde szemmel tartásá
ban. Leginkább a fénnyel foglalkozik. Ő teremtette a csillagokat, 
ő töltötte meg fénnyel a Valák Lámpásait, ő gyűjtötte össze a Két Fa 
harmatát. Új csillagképeket alkotott, megszabta a N a p és a Hold pá
lyáját, csillag képében az égboltra helyezte Eárendilt. A csillagokkal 
való kapcsolata miatt, valamennyi vala közül ő volt a legkedvesebb a 
tündék számára, Középföldéről őt hívták segítségül. Időnként vála
szolt az imákra, és meghallgatta az emberek fohászait is. A G y H ide
jén, Galadriel csillag-üvegcséje révén, Samut is segítette: a Banyapók 
barlangjában is ő adott erőt a hobbitnak. Középföldén általában 
Elberethnek nevezték. Egyéb nevei: Tintallé; Gilthoniel; Elentári; 
Csillagok Úrnője; Fanuilos; Hófehér. (GyU L; G y U II.; G y U III.; Sz.) 

VARDA KÜTJAI (Wells of Varda) Azok a nagy kádak, amelyekbe Varda 
összegyűjtötte a Két Fa harmatát. Valinor lakói ezt a folyadékot vilá
gításra és frissítőként használták. A kutakat Ungoliant ürítette ki; 
mindent kiivott, ami bennük volt. (Sz.) 

VARDAMIR (Vardamir) Q. Jelentése: Varda páratlan ékköve. Dúnadán, 
N ú m e n o r második királya. Élt Mk. 5. sz. Uralkodásának kezdete: 
Mk. 442. (GyU III.) 

VARGOK; WARGOK (Wargs) Rhovanion sátáni farkasai, az orkok szö
vetségesei, Szauron szolgái. (GyU I.) 

VARIÁGOK (Variags) Egy faj, valószínűleg emberek voltak. Khandban 
éltek. A G y H idején Szauron mellett álltak. (GyU III.) 

VÁROS (City, The) Lásd: Minas Tir i th. 
VÁROS U R A I (Lords of the City) Gondor uralkodó helytartói. 
VÁROSGÖDÖR (Town Hole) Épület Nagyüregen, itt székelt az ispán. 

(GyU I.) 
VAS-DOMBOK (Irón Hills) D o m b o k Erebortól keletre. Hk. 2590 táján 

itt telepedett le Grór és Durin népe, miután el kellett hagyniuk Ered 
Mithrint. Az itt élő törpök - Náin vezetésével - 2799-ben megfordí
tották az azanulbizari csata kimenetelét. 2941-ben ötszáz vas-dombi 
törp - Dáin vezetésével - Ereborba ment, hogy segítsen II. Thorin-
nak. Bátran harcoltak az Öt Sereg Csatájában. Dáin itt lett Erebor 
királya. A Vas-dombokról ezt követően nem készültek feljegyzések, 
de gyanítható, hogy nem néptelenedtek el. A vas-dombi törpök jól él-
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tek, bár nem voltak gazdagok. Aranyat nem, csak vasat bányásztak. 
(GyU I.; GyU III.; H.) 

VAS-FOLYÓ (Isen) Roh. Jelentése: vas. Folyó, mely Nan Curunírban 
ered, délre tartva átjut Rohan Kapuján, majd nyugatra fordul és a Ten
gerbe ömlik. A GyH idején az entek ideiglenesen eltérítették a folyá
sát, hogy elárasszák Vasudvardot. Ez a folyó Rohan nyugati határa. 
Híd nincs rajta, de Vasudvard alatt harminc mérfölddel, gázló talál
ható. (GyU I.; GyU II.; GyU III.) 

VAS-FOLYÓ GÁZLÓJA (Fords of Isen) Gázló a Vas-folyón, Nyugat-
Rohanban. Rohan fő bejárata nyugati irányból. Hk. 2758-ban itt üt
között meg Helm király és Wulf. A GyH során két csatát vívtak ezen 
a helyen a rohírok és Szarumán csapatai. Vas-folyó átkelőjének is ne
vezik. (GyU II.; GyU III.) 

VAS-HEGYEK (Irón Mountains) Lásd: Ered Engrin. 
VASA (Vasa) Q. Jelentése: emésztő. A Nap elda neve, amit energiája mi

att kapott, valamint azért, mert felemelkedése a tündék gyengülését 
jelezte. (Sz.) 

VASÁLLKAPOCS Lásd: Carach Angren. 
VASÁRNAP Lásd: Sunnendei. 
VASGÁDOROS (Isenmouthe) Átjáró Mordorban Gorgoth és Udűn kö

zött, az Ered Lithui és az Ephel Dúath találkozásánál. Megerősített 
hely, kerítéssel, vasoszlopokkal és rudakkal, akadályokkal. Sinda neve: 
Carach Angren. (GyU I.; GyU III.) 

VASKORONA (Irón Crown) Morgoth koronája. O maga kovácsolta Ang-
bandban, amikor visszatért Középföldére. Ezzel akarta jelképezni, 
hogy ő a világ uralkodója. Béren kifeszített egy szilmarilt a koroná
ból. A Nagy Csata után két újabb követ kivettek, a koronából pedig 
vasgallért csináltak Morgoth számára. (GyU I.; GyU II.) 

VASLÁBÚ (Ironfoot) Lásd: Dáin, II. 
VASPOKOL Lásd: Angband. 
VASUDVARD (Isengard) Roh. Jelentése: vas udvar. Erőd, melyet Gondor 

épített, amikor hatalma még kiterjedt Nan Curunírra. Természetes 
kőfal vesz körül egy sík területet, ennek közepén áll Orthanc tornya. 
Csupán egy, délre néző kapuja van. Amikor Calenardhon Hk. 2510-
ben a rohíroké lett, Gondor megtartotta Vasudvardot, de ekkor már 
lakatlan volt. 2700 táján a dúnföldiek foglalták el, de őket Fréaláf 
2759-ben kiűzte. Ugyanebben az évben, Béren jóváhagyásával, beköl-
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tözött Szarumán. 2963-ban saját szakállára nekilátott a megerősítés
nek: a füvet és a fákat eltüntette, helyükre köveket, gépezeteket állított. 
Orkokkal, emberekkel és farkasokkal népesítette be. Ezek a lények 
egészen addig maradtak, míg a GyH-ban az entek elűzték őket. Az 
entek elültették a Figyelőfát, és új nevet adtak Vasudvardnak: Orthanc 
fáskertje lett belőle. Sinda neve: Angrenost. (GyU L; GyU III.) 

VASUDVARD GYŰRŰJE (Ring of Isengard) Lásd: Vasudvard. 
VÉDFAL (Deeping Wall) Fal Helm Kapuja előtt, a Helm-szurdokot véd

te. Húsz láb magas volt és olyan széles, hogy négyen elfértek rajta 
egymás mellett. Áttörhetetlennek tartották. Egyetlen gyenge pontja 
az a hely volt, ahol a Szurdokvíz folyt. A kürtvári csatában Szarumán 
katonái kétszer is bejutottak ezen a résen. (GyU II.) 

VÉDHEGYEK (Mountains of Defence) Lásd: Pclóri. 
VÉG (End) Eá kulminációja. Bár „a világ végezetéig" kifejezés sokszor 

azt jelenti, hogy „amíg létezik a világ", a valódi Vég nem megsemmi
sülés, hanem diadal. Az Utolsó Csatában vereséget szenved a gonosz
ság, eljön a Végítélet Napja, Arda sebei begyógyulnak, Eá pedig azo
nosul az Ainulindalével. Mandos csarnokai kiürülnek. Az emberek és 
a törpök szerepe nem világos. (GyU I.; GyU III.) 

VÉG NAPJA; VÉGNAP (Day of Doom) Lásd: Vég. 
VÉGBAK (Borderland-buck) Lásd: Borbak. 
VÉGFOLYAM Lásd: Branda-nín. 
VÉGSŐ CSATA (Last Battle) Az az összecsapás, amelyre az idők végeze

tén kerül sor, valószínűleg a Sötétség teljes és végleges megsemmisí
tése Eaban. (Sz.) 

VÉGTELEN LÉPCSŐ (Endless Stair) Spirális lépcső Khazad-dúmban, 
a legmélyebben fekvő barlangot köti össze Durin Tornyával. Az Ek. 
elején épült, Hk. 3019-ben, az Orom-csata közben megsemmisült. 
(GyU II.) 

VÉGZET HEGYE; VÉGZETHEGY (Mount Doom) Lásd: Amon Amarth. 
VÉGZET-KATLAN (Crack of Doom) Széles repedés Orodruin Sammath 

Naurjának padlóján, ennek a mélyében lobog a Végzet Tüze, amely
nél az Egy Gyűrűt készítették - az egyetlen tűz, amely képes meg
semmisíteni. (GyU I.; GyU III.) 

VÉGZET TÜZE (LÁNGJA) (Fire of Doom) Az Orodruin szívében, a Vég
zet-katlanban lobogó tűz. (GyU III.) 

VÉGZET URA Lásd: Turamarth. 
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VÉN HATTYÚ (Old Swan) Hattyú, a Fűztekeres egyik lakója a Bomba-
dil Tornáról szóló Megye-beli versben. (TB.) 

VÉN TóBl Lásd: Kürtös Tobold. 
VERES (Sandyman) Megye-beli hobbit család, néhány tagja a GyH idején 

molnárként dolgozott Hobbitfalván. (GyU I.) 
VERESÍNYŰ Lásd: Carcharoth. 
VERMES (Holman) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2810. Kiváló ker

tész volt, a Zöldkezű család alapítója. Zöldkezű Holmanként is is
merték. (GyU III.) 

VERMES, A ZÖLDKEZŰ Lásd: Vermes. 
VÉRSZENNYES Lásd: Agarwaen. 
VÉSZMADÁR (Stormcrow) Lásd: Gandalf. 
VIDÁMAK NÉPE (Meny People) Lásd: Tündék. 
VlDUGAVlA (Vidugavia) Északi ember, Rhovanion önjelölt királya. Élt: 

Hk. 13. sz. Korának legjelentősebb északi hercege, birodalma a Ba-
kacsin-erdő és a Celduin között terült el. Az 1248-as, keletlakók el
len vívott csatában segített II. Rómendacilnak. (GyU III.) 

VlDUMAVI (Vidumavi) Északi ember, Vidugavia leánya. Élt: Hk. 13. sz. 
A gondori Valacarhoz ment feleségül. (GyU III.)-

VIGYÁZÓK (Bounders) A Megye határőrei, ők fordították vissza a Megye 
határáról a nem kívánatos személyeket és állatokat. Kevesen voltak, 
de számuk szükség esetén megnőtt. (GyU I.) 

VILÁG (World) Eá. Más értelmezésben: Arda. (Sz.) 
VILÁG, AMI LÉTEZIK (World That Is) Ea. Akkor használták ezt a kifeje

zést, amikor az Ilúvatar Látomásától való eltéréseit akarták hangsú
lyozni. (Sz.) 

VILÁG FALAI; VILÁGFALAK (Walls of the World) Lásd: Éjszaka Falai. 
VILÁG GYERMEKEI (Children of the World) Lásd: Ilúvatar Gyermekei. 
VILÁG KIRÁLYA (King of the World) Melkor nevezte így magát, amikor 

a Szilmarilokkal visszatért Angbandba. (Sz.) 
VlLÁG KÖREI; VILÁGKÖRÖK (Circles of the World) Eá, az Ainulindalé 

határa. Ilúvatar a Világ Körein kívül van. Jelenti még Ardát, a Világ 
Változása után. Ebben az értelemben Aman kívül esik a Körökön. 
(Sz.; GyU III.) 

VlLÁG VÁLTOZÁSA (Change of the World) Aman eltávolítása Ardából 
Mk. 3319-ben, Númenor elpusztításakor. Ekkaiából és az Üres Föl-
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dekből új tengerek, új kontinensek keletkeztek, Arda gömb alakúvá 
változott. (Sz.) 

VlLÁG-VÉG (World's End) Arda nyugati határa az Ek.-ban, talán az Éj
szaka Kapuja, esetleg Aman. (GyU I.) 

VILÁG VÉGZETE (Doom of the World) Eá elrendelt sorsa, amelyen csak
is és kizárólag Ilúvatar változtathat. (Sz.) 

VILÁGŐRÖK (Guardians of the World) A valák. 
ViLYA (Vilya) A tündék Három Gyűrűje közül a legerősebb. Gil-galad 

viselte, de ő Elrondnak adta. Aranyból készült, egy hatalmas zafírkő 
díszíti. A Levegő Gyűrűjének és Zafírgyűrűnek is nevezik. (GyU III.) 

ViLYA (Vilya) Q. Jelentése: levegő, ég. A (3 tengwa (24) későbbi és gya
koribb neve. A korábbi formája wilya volt, amely a quenya nyelv ki-
ejtésbeli változásai miatt átalakult. (GyU III.) 

VlNGlLOT (Vingilot) Q. Jelentése: tajték-virág. Earendil hajója, amelyet 
Círdan segítségével építettek. Az orra hattyút formázott, lámpásai és 
vitorlái ezüstszínűek voltak. Earendil ezzel járta a Belegaert, később, 
miután a valák átalakították, csillag képében ezen jutott fel a meny-
nyekbe. A név teljes alakja: Vingiloté. Másik neve: Rothinzil (Ad.) 
(GyU I.; Sz.) 

VINGILOTÉ (Vingiloté) Lásd: Vingilot. 
VINITHARYA (Vinitharya) A név, amelyet az északiak adtak Eldacarnak 

ifjúkorában. (GyU III.) 
VlNYAMAR (Vinyamar) Q. Jelentése: új otthon. A város, amelyet Turgon 

épített akkor, amikor visszatért Középföldére. A Taras-hegy alatt he
lyezkedik el, Nevrastban, a Tengerre néz. Ek. 104-ben - amikor Tur
gon átvezette népét Gondolinba - elnéptelenedett. Ulmo tanácsára 
Turgon itthagyott egy kardot és egy páncélt, amit később Tuor szer
zett meg. (Sz.) 

VlNYARlON (Vinyarion) Q. Lásd: II. Hyarmendacil. 
VÍRESSÉ (Víressé) Q. A királyok és a helytartók időszámítása szerint az 

év negyedik, az új időszámítás szerint az első hónapja. Nagyjából a mi 
áprilisunknak felel meg. Sinda neve, amelyet kizárólag a dúnadánok 
használtak: gwirith. (GyU III.) 

VlRRADATLAN N A P (Dawnless Day) A Sötétség első napja, Hk. 3019. 
március 10. (GyU III.) 

VISSZHANGZÓ HEGYEK Lásd: Ered Lómin. 
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VÍZ (Water) Patak a Megyében. Morotva mellett folyik, és a Borbugy-
gyanba ömlik, nem sokkal a Parittyás-híd fölött. (GyU I.; GyU-III.) 

VÍZ LEÁNYA Lásd: Aranymag. 
VIZEK URA (Lord of Waters) Lásd: Ulmo. 
VÍZKARÉJ (Wetwang) Nindalf nyugori neve. Lápvidék az Anduintól ke

letre, az Emyn Muiltól délre. Az Anduin és az Emséd összefolyása 
miatt keletkezett. (GyU I.) 

VÍZVÖLGY; PATAKVÖLGY (Water-Valley) A Víz völgye a Megyében. 
Ebben vezetett a Nagy Keleti Országút egy szakasza. (GyU I.) 

VONAKODÓ TÜNDÉK (Forsaken Elves) Lásd: Úmanyák. 
VONAKODÓK Lásd: Avarok. 
VoRONDIL (Vorondil) Q. Jelentése: hűséges barát, vagy: kitartás híve. 

Dúnadán, Hk. 1998-2029 között II. Eárnil helytartója. Nagy vadász 
volt, ezért Vadász Vorondil néven is emlegették. Ö készítette a Nagy 
Kürtöt, Araw egyik tehenének szarvából. (GyU III.) 

VoRONWÉ (Voronwe) Lásd: Mardil. 
VÖLGY-KATLAN (Deeping Coomb) Katlan Rohanban, a Helm-szurdok 

előtt. Ennek oldalában állt a Kürt-szikla. (GyU II.) 
VÖLGYZUGOLY (Rivendell) Tünde-menedék egy meredek falú, rejtett 

völgyben, a Folyóközben. Mk. 1697-ben Elrond alapította, aki a ma
radék Gwaith-i-Mírdainnal, Eregion pusztulása elől menekült ide. 
A völgyzugolyi tündék többsége elda volt. Elrond innen irányította 
a dúnadánokat a Hk.-ban. Itt nevelkedett Valandil, Isildur fia, később 
pedig a dúnadánok valamennyi vezére. Völgyzugoly túlélte a tündék 
és Szauron közötti háborúkat, valamint az Angmarral való csatározá
sokat is. Békeidőben itt tartották a fontos tanácskozásokat. A GyH 
után Elrond és a legtöbb völgyzugolyi tünde, átkelt a Tengeren. Ellan-
dan és Elrohir maradt, Celeborn is csatlakozott hozzájuk. A feljegy
zésekből nem derül ki, mikor ürült ki teljesen. Sinda neve: Imladris, 
nyugori neve Karningul volt. (GyU I.; GyU III.) 

VÖLGYZUGOLY GÁZLÓJA (Ford of Rivendell) Lásd: Bruinen gázlója. 
VÖLGYZUGOLY IDŐSZÁMÍTÁSA (Reckoning of Rivendell) Lásd: Imladris 

kalendáriuma. 
VÖRÖS-FOK (Redhorn) Lásd: Barazinbar. 
VÖRÖS-FOKI HÁGÓ (Redhorn Pass) A Köd-hegység egyik legfontosabb 

hágója. A Barazinbar déli oldalán található, Eregiont kapcsolja össze 
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Azanulbizarral. A keleti oldalát Feketepataki zúgónak is nevezik. 
Másik neve: Vörös-foki Kapu. (GyU I.; GyU III.) 

VÖRÖS-FOKI KAPU (Redhorn Gate) Lásd: Vörös-foki Hágó. 
VÖRÖSFOK-HÁGÓ Lásd: Vörös-foki Hágó. 
VÖRÖS NYÍL (Red Arrow) Fekete tollazatú, horgas acélhegyű, vörösre 

festett nyíl, amit akkor küldtek Gondorból Rohanba, amikor az előb
binek segítségre volt szüksége. (GyU III.) 

VÖRÖSVÍZ; VÖRÖS-FOLYÓ (Redwater) Lásd: Carnen. 



WALDA (Walda) Ember, Rohan tizenkettedik királya (Hk. 2842-51 kö
zött). Élt: Hk. 2780-2851. Az orkok Dúnharg mellett csalták tőrbe, 
végeztek vele. (GyU III.) 

WÍDFARA (Wídfara) Rohani ember a Lankásról. Harcolt a pelennori csa
tában. (GyU III.) 

WlLLIAM HUGGINS (William Huggins) Trollbozót egyik trolija, azon 
trollok egyike, akikkel Thorin és Társai találkoztak. Gandalf kővé 
változtatta. Általában Bilinek hívták. Meghalt: Hk. 2941. (H.) 

WlLWARIN (Wilwarin) Q. Jelentése: pillangó. A Varda által megalkotott 
csillagképek egyike, talán a modern Cassiopeia megfelelője. (Sz.) 

WlLYA (Wilya) Lásd: Vilya. 
WlNDFOLA (Windfola) Rohani ló, Éowyn és Trufa hátasa, rajta vonul

tak a pelennori csatába. (GyU III.) 
WULF (Wulf) Rohani ember, Freca fia. Meghalt: Hk. 2759. Apja 2754-

ben bekövetkezett halála után Dúnföldére ment, 2758-ban hatalmas 
dúnföldi sereggel megtámadta Rohant. Könnyedén elfoglalta Medu-
seldet, megölte Haleth herceget. Az Ádáz Tél során csapatai megost
romolták Kürtvárat, majd Helm unokaöccsét támadták meg Dúnharg-
ban. Bár Helm és második fia, Háma meghalt a tél során, Féraláfnak 
Meduseldben sikerült meglepnie és megölnie Wulfot. (GyU III.) 
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YANTA (Yanta) Q. Jelentése: híd. A A tengwa neve (35), amely általában 
az y hangot, időnként az e hangot jelöli. (GyU III.) 

YAVANNA (Yavanna) Q. Jelentése: gyümölcs-ajándék; gyümölcsadó. 
Vala, Vána nővére, Aulé felesége. O felügyel mindenre, ami Ardán nö
vekszik, különösen az olvákat kíséri figyelemmel. O ültette el Arda 
első növényeit. Legnagyobb alkotása a Két Fa volt. O teremtette Ga-
lathiliont és azokat a leveleket és gyümölcsöket, amelyekből a Hold 
és a Nap lett. Gyakran járt Középföldén. Mivel Melkor eltorzította 
az ő felügyeletére bízott olvákat és kelvákat, arra bíztatta a valákat, 
támadják meg a Sötét Urat. Valinor kertjei a miruvóre forrásai. Álta
lában magas nőként jelenik meg, zöld ruhát visel, de előfordult, hogy 
égig érő fa alakjában mutatkozott. Másik neve: Kementári, a Föld Ki
rálynője. (Sz.) 

YAVANNA ÁLMA (Sleep of Yavanna) Középföldén a valák Lámpásainak 
elpusztítása, és a Hold, a Nap felkelte közötti időszak. A földet ek
kor csak a csillagok ragyogták be. A legtöbb élőlény még aludt, a fény 
visszatértét várta. Csupán Doriathban és Északon (ott, ahol Morgoth 
szörnyei sokasodtak és gyarapodtak) volt némi élet. A fogalom nagy
jából megegyezik Arda békéjével. (GyU II.) 

YAVANNIÉ (Yavannié) Q. Jelentése: gyümölcs. A királyok és az uralkodó 
helytartók időszámítása szerint a kilencedik hónap, az új időszámítás 
szerint a hatodik, nagyjából a mi szeptemberünknek felel meg. Sinda 
neve - amelyet csak a dúnadánok használtak - ivanneth. (GyU III.) 

YÁVIE (Yávié) Q. A loa harmadik évszaka Imladris kalendáriuma sze
rint. A mi augusztusunknak és szeptemberünknek felel meg. Az em
berek az őszt nevezték így Sinda alakja: iavas. (GyU III.) 

YÁVIÉRÉ (Yáviéré) Q. Jelentése: őszi nap. A helytartók időszámítása 
szerint yavannié 30 és narquelié 1 közötti ünnepnap, körülbelül az 
őszi napfordulóra esik. (GyU III.) 
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YÉN (Yén) Q. Jelentése: év. A középföldi eldák hosszú éve, azonos 144 
napévvel. (GyU III.) 

YESTARÉ (Yestaré) Q. Jelentése: első nap. Imladris kalendáriuma, és a 
három dúnadán kalendárium szerint az év első napja. A királyok és 
helytartók időszámításában a téli napforduló napja, Völgyzugolyban 
és az új időszámítás szerint a napéjegyenlőségé. Vagyis a mi márciu
sunk 29. vagy 17. napjának felel meg. Nem tartozik hozzá egyik hó
naphoz sem. (GyU III.) 



ZAFÍRGYŰRŰ (Ring of Sapphire) Lásd: Vilya. 
ZAJLÓ JÉG (Grinding Ice) Helcaraxé jégtáblái. Egyéb elnevezései: Kes

keny Jég; Jég; Észak Jege. (GyU I.) 
ZARAGAMBA (Zaragamba) Hőbb. Az Aggbakok. Lásd: Aggbak. 

(GyU III.) 
ZÁRTLIK (Lockhole) A megyei börtön, Nagyüregen található. Amikor 

Szarumán irányította a Megyét, számos lázadó hobbitot becsuktak, de 
normális esetben inkább élelmiszer-raktárként használták. (GyU III.) 

ZlRAK Lásd: Zirak-zigil 
ZlRAK-ZlGIL (Zirakzigil) Kh. Mória egyik hegye. Csúcsán épült fel Durin 

Tornya, Gandalf innen vetette alá balrogot. Sinda nyelven Celebdil-
nek nevezik, nyugoriul Ezüstfok, a törpök röviden csak Ziraknak 
hívják. (GyU I.; GyU II.) 

ZIRAKZIGIL Lásd: Zirak-zigil. 
ZÖLD ALAPON FEHÉR LÓ (White Horse Upon Green) Rohan címere, 

egy mearáx. ábrázol, füves síkon. (GyU III.) 
ZÖLD DOMB Lásd: Ezellohar. 
ZÖLD-DOMB, ZÖLDHALOM (Green Mound) Lásd: Ezellohar. 
ZÖLD DOMBOK (Green Hills) Lásd: Pinnath Gelin. 
ZÖLD-DOMBSÁG, ZÖLD-DOMBOK (Green Hills) Dombok a Megye Dé

li és Nyugati Fertályán, Túkfölde központja. (GyU I.; GyU III.) 
ZÖLD GERINCEK Lásd: Pinnath Gelin. 
ZÖLD GYEP Lásd: Parth Galen. 
ZÖLD LOMBOK ERDEJE Lásd: Eryn Lasgalen 
ZÖLD SÁRKÁNY (Green Dragon) Morotvai fogadó, a falu Hobbitfalvához 

közelebb eső részén. Mindkét település hobbitjai kedvelték. (GyU L; 
GyU III.) 

ZÖLD SZIGET Lásd: Tol Galen. 
ZÖLD-TÜNDÉK (Green-Elves) Lásd: Laiquendek. 
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ZÖLDHALMI FASTRED (Fastred of Greenholm) Hobbit, Megye-lakó. 
Élt: Nk. 1. sz. Nk. 31-ben feleségül vette Csavardi Elanort, gyerme
kük, Széppulyák, három évvel később született. Nk. 35-ben ő volt 
Nyugatvég első kormányzója; a család Toronyaljára költözött. 
(GyU III.) 

ZÖLDHALOM (Greenholm) Település a Megyében. A Messzi Dombság
ban helyezkedik el, Zöldhalmi Fastred származási helye. (GyU III.) 

ZöLDKEZÜ (Greenhand) Megye-lakó hobbit család, Halfred (Vermes 
legidősebb fia) leszármazottai. Hobbitfalván éltek, kertészek voltak. 
(GyU III.) 

ZÖLDKEZŰ HALFRED (Halfred Greenhand) Hobbit, Megye-lakó. Szü
letett: Hk. 2851. Vermes, a zöldkezű legidősebb fia. Hobbitfalván 
élt, kertészként dolgozott. (GyU III.) 

ZÖLDKEZŰ VERMES (Holman Greenhand) Lásd: Vermes. 
ZÖLDKEZŰ VERMES PÓCSIK (Holman Greenhand) Hobbit, Megye-lakó. 

Élt: Hk. 2892-kb. 2961. Zöldkezű Halfred fia, a Zsákvég utca 3. lakója, 
Zsákos Bilbó kertésze. O tanította meg a kertészkedésre Csavardi 
Samut. (GyU I.; GyU III.) 

ZÖLDMEZEI CSATA (Battle of Greenfields) Csata, amelyet Hk. 2747-ben 
vívtak az Északi Fertályon. A Tuk Bandobras által vezetett hobbitok, 
és a Golfimbul alá tartozó orkok ütköztek meg. A hobbitok győztek. 
(GyU III.; H.) 

ZÖLDMEZŐ (Greenfields) Falu vagy terület a Megyében, valószínűleg az 
Északi Fertályon. Hk. 2747-ben itt zajlott le a zöldmezei csata. 
(GyU III.) 

ZUBOGÓ (Loudwater) Lásd: Bruinen. 
ZÚGÓ (Withy-Weir) Gátszerűség a Fűztekeresen, a Malomárka-völgy 

fölött. Vélhetőleg a bakföldi hobbitok építették. (TB.) 



ZsÁKLAK (Bag End) Hobbitfalvi ház, épült Hk. 2880 körül, a Zsákvég 
utcában. Építője: Zsákos Bungó. Lakói: Bungó, Bilbó és Frodó. 
Hk. 3018 szeptemberétől egészen bebörtönzéséig és haláláig, Tarisz-
nyádi-Zsákos Lobélia és Lothó otthona volt. Szarumán is itt ren
dezte be Megye-beli főhadiszállását. Miután Frodó tengerre szállt, 
Csavardi Samu és utódai éltek benne. Tipikus, bár a szokásosnál 
fényűzőbb hobbitlakás. (GyU I.; GyU III.; H.) 

ZSÁKLAKI ZSÁKOS BILBÓ (Bilbo Baggins) Hobbit, Megye-lakó, kalan
dozó, tünde-barát, Gyűrű-hordozó, író, tudós. 2941-ben keveredett 
bele Középfölde komolyabb ügyeibe, amikor Gandalf rávette, hogy 
csatlakozzon Thorin csapatához. E kalandja során eljutott Völgyzu
golyba és más távoli helyekre, megszerezte az Egy Gyűrűt, és fontos 
szerepet játszott Szmog elpusztításában, az expedíció sikerében. Ha
zament Zsáklakra, természetesen hazavitte a sárkánykincsből neki 
jutó részt, és a Gyűrűt. Ezt követően hatvan éven keresztül békében, 
nyugalomban élt. 2980-ban, Zsákos Drogó és Primula halála után, 
magához vette fiukat, Frodót. Öt jelölte ki örököséül. 
3001-ben hatalmas ünnepséget rendezett, azután eltűnt. Mindenét Fro-
dóra hagyta, a Gyűrűt is. Imladrisba ment, és húsz éven keresztül ott 
is maradt; költött és a tündékről írt. Csak 3001-ben vagy 3002-ben 
hagyta el Völgyzugolyt, hogy Suhatagba és Ereborba utazzon. 3021-
ben a Gyűrű-őrzők utolsó csapatával átkelt a Tengeren. A Piros Könyv
ben leírta azokat a kalandjait, amiket Thorinékkal élt át. (E könyv 
Tolkien professzor szerkesztésében v4 Babó címmel jelent meg.) Szá
mos verset is írt, sok mindent lefordított tünde nyelvről. Komolyan ér
deklődött az Ek. iránt. Elete nagy részét Hobbitfalván töltötte. Agg
legény maradt. O volt a leghosszabb életű hobbit, 131 éves és 8 napos 
volt, amikor átkelt a Tengeren. Ezt főként a Gyűrű hatásának köszön
hette, amely egyébként meglepően kis hatást fejtett ki rá. Irhafakó 
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volt, szerette a tündéket és a kalandokat, könnyen tanult idegen nyel
veket. Kardját Fullánknak nevezte, kalandozásai során a II. Thorintól 
kapott csodálatos páncélinget viselte. (GyU I.; GyU II.; H.; TB.) 

ZSÁKOS (Baggins) Jómódú hobbit család, tagjai a Megye területén, szét
szórtan éltek. Kapcsolatban álltak a Megye legtöbb arisztokrata csa
ládjával, például a Hurkás-Zsákosokkal és a Tarisznyádi-Zsákosok-
kal. Semmi különös nem volt bennük, a családnak azok a tagjai, akiket 
különcnek tartottak, az őseik közt tudhattak egy-két Tukot. (GyU L; 
GyU III.) 

ZSÁKOS ANGELIKA (Angelica Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Zsákos Pontó 
leánya, a Bilbó által rendezett ünnepély vendége. Hiúsága miatt Bilbó-
tól egy torzító tükröt kapott ajándékba. Született: Hk. 2981. (GyU L; 
GyU III.) 

ZSÁKOS BALBÓ (Balbo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Feleségül vette 
Boffin Berillát, öt gyermekük született. (GyU III.) 

ZSÁKOS BELBA Lásd: Bögyös Belba 
ZSÁKOS BELLADONNA (Belladonna Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Tuk 

Gerontius kilencedik gyermeke. 2880 körül feleségül ment Zsákos 
Bungóhoz. Egyetlen gyermekük született: Bilbó. (GyU III.; H) 

ZSÁKOS BERILLA (Berylla Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Zsákos Balbó 
felesége. Leánykori neve: Boffin Berilla. (GyU III.) 

ZSÁKOS BINGÓ (Bingo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Hurka Csilla férje. 
Fiuk, Falkó volt az első Hurkás-Zsákos. Élt: Hk. 2864-2960. (GyU III.) 

ZSÁKOS BUNGÓ (Bungo Baggins) Hobbit, Megye-lakó, Bilbó apja. Tuk 
Belladonnát 2880 táján vette feleségül, és megépítette Zsáklakot, 
családja otthonát. (GyU III.; H.) 

ZSÁKOS CSILLA (Chica Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2900 
körül. Zsákos Bingó felesége, Hurkás-Zsákos Falkó anyja. Leány
kori neve: Hurka Csilla. (GyU III.) 

ZSÁKOS DÓRA (Dóra Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2901-3006. 
Zsákos Foszkó legidősebb gyermeke. Részt vett a búcsúünnepségen, 
ahol egy szemeteskosarat kapott ajándékba. Híres volt arról, hogy 
hosszú leveleket írt, és jó tanácsokat osztogatott. (GyU I.; GyU III.) 

ZSÁKOS DROGÓ (Drogo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2908-80. 
Zsákos Foszkó második gyermeke és legidősebb fia. Borbak Primulát 
vette feleségül, egyetlen gyermekük született: Zsákos Frodó. A fele
ségével együtt vízbe fúlt, a Borbuggyanon csónakáztak, amikor bal-
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esetet szenvedtek. Jóravaló, derék, de átlagos hobbitnak tartották. 
Imádott enni. ( G y U I.; G y U III.) 

Z S Á K O S D U C I Lásd: Boffin Duci . 
ZSÁKOS DUDÓ (Dudo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2911-3009. 

Zsákos Foszkó legkisebb gyermeke. Részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU III.) 

ZSÁKOS F O S Z K Ó (FOSCO Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: H k . 2864-
2960. Zsákos Frodó atyai nagyapja. Bögyös R u b i n t vette feleségül. 
(GyU III.) 

Z S Á K O S F R O D Ó (Frodo Baggins) Hobbi t , Megye-lakó, Gyűrű-őrző, 
tünde-barát, hős, Zsákos D r o g ó és Borbak Primula fia. Született: 
Hk. 2968. 2980-ban, szülei halála után rokonához, Bilbóhoz került. 
3001-ben, amikor Bilbó elhagyta a Megyét, ő örökölte nagybátyja 
minden vagyonát, beleértve a házat és az Egy Gyűrűt is. 3018-ban -
Gandalf tanácsára Alagi álnéven - Völgyzugolyba ment, hogy elkerülje 
a nazgűlokat. Útközben találkozott Aragornnal, és majdnem megölte 
őt a nazgülok ura. Völgyzugolyban önként jelentkezett a Végzet-hegyi 
küldetésre. Izgalmas kalandokat követően, a Gyűrű-társasággal eljutott 
a Sammath Naurhoz, de az utolsó pillanatban megtartotta a Gyűrűt. 
Gollum leharapta a gyűrűsujját, ami beleesett a Sammath Naurba, így 
Frodó mégis teljesítette a küldetést. 
A G y H után egy ideig (3019 novemberétől 3020 közepéig) Nagyüreg 
ispánja volt. Lelkileg és testileg is annyira elgyötört volt (a nazgűl-úr 
szúrása; a Banyapók mérgezése és egyéb sebek), hogy a Gyűrű-őrzők 
utolsó csapatával átkelt a Tengeren. Mindenét szeretett szolgájára és 
barátjára, Csavardi Samura hagyta. A Piros Könyvben leírta a G y H 
és a nagy küldetés eseményeit, több vers szerzője. A G y H előtt is 
sokkal komolyabb és értelmesebb volt, mint a többi hobbit, vonzot
ta az újdonság. A Gyűrű meglepően csekély hatást gyakorolt rá, bár 
Bilbóhoz hasonlóan, ő is lassan öregedett. Ismerte a sinda nyelvet, és 
egy kicsit a quenyát is; szokatlanul hamar tanult idegen nyelveket. 
Nagyon kevés vele egykorú barátja volt, de közel állt Bilbóhoz, és 
néhány nála jóval fiatalabb hobbithoz. N e m nősült meg. Gyűrű-őrző
nek, Kilencujjúnak is nevezték. ( G y U L; G y U III . ; TB.) 

ZSÁKOS GlLI (Gilly Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Meghalt: H k . 3001 
után. Zsákos Poszkó felesége, a búcsúünnepség vendége. Leánykori 
neve: Hajas Gili. ( G y U III.) 
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ZSÁKOS KAMÉLIA (Camellia Baggins) Lásd: Tarisznyádi-Zsákos Kamélia. 
ZSÁKOS LARGÓ (Largo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2820-2912. 

Zsákos Bilbó negyedik gyermeke és harmadik fia, Kürtös Tantát vet
te feleségül. Egyetlen gyermekük született: Zsákos Foszkó. (GyU III.) 

ZSÁKOS LAURA (Laura Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 29. sz. 
Zsákos Mungó felesége. Leánykori neve: Turka Laura. (GyU III.) 

ZSÁKOS LILI Lásd: Pozsga Lili. 
ZSÁKOS LINDA Lásd: Csülök Linda 
ZSÁKOS LONGÓ (Longo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2860-

2950. Zsákos Mungó második fia, harmadik gyermeke. Tarisznyádi 
Kaméliát vette feleségül. Tarisznyádi-Zsákos Othó apja. (GyU III.) 

ZSÁKOS MIMÓZA (Mimosa Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 29. sz. 
Zsákos Pontó felesége. Leánykori neve: Dudori Mimóza. (GyU III.) 

ZSÁKOS MUNGÓ (Mungo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2807-
2900. Zsákos Balbó legidősebb fia. Turka Laurát vette feleségül, öt 
gyermekük született. (GyU III.) 

ZSÁKOS PANCSI Lásd: Bögyös Pancsi. 
ZSÁKOS PENI (Peony Baggins) Lásd: Gödrös Péni. 
ZSÁKOS PÓLÓ (Polo Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2860 

körül. Zsákos Pontó fia. (GyU III.) 
ZSÁKOS PONTÓ (Ponto Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2816-

2911. Zsákos Balbó harmadik gyermeke, Dudori Mimóza férje. Két 
gyermeke született. (GyU III.) 

ZSÁKOS PONTÓ (Ponto Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 
2946. Zsákos Poszkó első gyermeke, részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU III.) 

ZSÁKOS PORTÓ (Portó Baggins) Hobbit, Megye-lakó, Zsákos Poszkó 
második fia. Született: Hk. 2948. Részt vett a búcsúünnepségen. 
(GyU III.) 

ZSÁKOS POSZKÓ (Posco Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Született: Hk. 2902. 
Meghalt: Hk. 3001 előtt. Hajas Lilit vette feleségül, három gyerme
kük született. (GyU III.) 

ZSÁKOS PRIMULA (Primula Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2920-
2980. Borbak Gorbadok legkisebb gyermeke. Zsákos Drogóhoz ment 
feleségül, egyetlen gyermeke született: Frodó. A férjével együtt víz
befúlt. A Borbuggyanon csónakáztak, amikor balesetet szenvedtek. 
(GyU I.) 
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ZSÁKOS PRISZKA (Prisca Baggins) Lásd: Bögyös Priszka. 
ZSÁKOS RÓZSA Lásd: Tuk Rózsa. 
ZSÁKOS RUBINT (Ruby Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 2900 kö

rül. Zsákos Foszkó felesége. Leánykori neve: Bögyös Rubint. (GyU III.) 
ZSÁKOS TANTA (Tanta Baggins) Hobbit, Megye-lakó. Élt: Hk. 29. sz. 

Zsákos Largó felesége. Leánykori neve: Kürtös Tanta. (GyU III.) 
ZsÁKVÉG UTCA (Bagshot Row) Utca Hobbitfalván, a Zsáklak alatti 

Hobbit-domb oldalában. A GyH előtt a 3-as szám alatt Csavardiék 
laktak, mellettük Arasz Muki élt. A GyH alatt Szarumán felforgat
ta az utcát, kavicsot és homokot szórt rá. A háború után az utca új 
nevet kapott (Új utca). (GyU L; GyU III.) 

ZsÁKVÉG UTCA 3. (Number 3 Bagshot Row) Gödörlakás a Zsákvég utcá
ban, ahol a GyH idején Csavardiék laktak. Amikor Lothó irányí
totta a Megyét, a a Főnök emberei lerombolták. Később újjáépítették, 
téglával szegélyezték. (GyU I.; GyU III.) 

ZsÁKVÉGl BAGGINS ÚR Bilbó neve a Hobbit magyar nyelvű változatában. 
ZSIZSIK (Maggot) Megye-lakó hobbit család, Mocsolyaszegen éltek. 

A GyH idején Zsizsik gazda és a felesége, valamint három leányuk és 
két - vagy több - fiuk a gombáiról híres mocsolyaszegi Csimasz-
házán élt. Zsizsik gazda a környék jelentős hobbitja volt; gyakran 
meglátogatták egymást Bombadil Tornával, aki tréfából Sároslábnak 
nevezte. (GyU I.; TB.) 

ZSIZSIK GAZDA (Farmer Maggot) Lásd: Zsizsik. 
Zsocó (Will) Lásd: Csűrös Zsombor 


