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A Talányok rovat feladatait eddig is a Tolkien Levelező Verseny jelenlegi és egykori szervezői és versenyzői írták, de most még 
közvetlenebbül merítünk eme programsorozat kincsesbányájából. Az első feladvány például 2009-ből, a III. verseny Dúna-
dan kategóriájából származik. Főszereplője az ifjú Müge, aki hajlamos megalapozatlan, téves állításokat szőni a meséibe. Az 
alábbi történet, melyet a Pajkos Póniban adott elő némi sör elfogyasztása után, jó pár helyen ellentmond a Nyugatvégi Piros 
Könyv információinak, de azért vannak olyan tények is, amelyeket sikerült eltalálnia. Hány igaz és hány hamis állítást sikerül 
kiválogatnotok a monológjából?

Megoldás: 1. Igaz: a polgármester ismeri a királyt; beállítottak Alagival, aki Zsákos; azt mondta, könyvet akar írni; Bríből vittek egy pónit; Vándor vezette 
őket tovább; Vándor lett a király; vannak tündék Vándor ősei között; hobbitok részt vettek a döntő csatákban; Samu látott olifántot; Trufa lovon ment a  
csatába. Hamis: nem daloskönyvet akart írni és nem gyűjtött nótákat; nem csatlakoztak hozzájuk húszan; nem gyalog érkeztek; Pockó almát kapott 
az arcába; Vándor nem volt kellemes arcú, sem tündepáncélos; Vándor nem dicsérte az almát, viszont a sört igen; Samu nem olifánton ment a csatába;  
Pippinnek nem volt kürtje és nem kapott semmit az olifántos hadvezértől; a király és az emberei nem mennek a Megyébe; Frodó nem költözött Gondorba.

a) aagnorr                     u) acehimnor    e) beenr    
   k) aabhirr   d) gnortu   j) aadrv    
  f) ehilorr  o) aadegillr      r) aemnw
n) aegllos    s) aaimnrvy        x) abglor
  b) bceelnor  c) adefglnu    p) deeilmr   t) aafimrr 
 g) defgillnor  h) aaagmnyr    w) aadelln  q) adghnnoorrt  
  i) énowy   v) abbdilmo m) adilnrú  l) adhilnrtu

Rajzok: 
Hernádi Janka (Hirfael) 

„Hogy honnan ismeri a megyei polgármester a királyt? Az is 
egy szép történet! Jó pár évvel ezelőtt történt, hogy egy este 
beállítottak ide azzal az Alagival, aki igazából Zsákos, és azt 
mondta, könyvet akar írni – valami daloskönyvet, úgyhogy 
gyűjtögette is a jó nótákat itten. Itt, Bríben még csatlakoz-
tak hozzájuk vagy húszan, akik a Füvesúton jöttek még aznap 
hajnalban, meg innen vittek egy pónit is, mert hogy gyalog 
érkeztek. A Páfrány Pockó kinevette őket, kapott is egy követ 
az arcába! A Vándor nevű fickó vezette őket tovább, az a kel-
lemes arcú, tündepáncélos kósza – nohát, hiszitek vagy sem, 
őt koronázták királlyá! Ő sokat látogatta ezt a kocsmát ko-

rábban, azt mondta, finom itt az alma, csak a helyi sört nem 
kedvelte. Azt mondják, tündék is vannak az ősei közt! Nem 
akárhogy lett ám király, a hobbitok is részt vettek a döntő 
csatákban: a polgármester úr olifánton ment a csatába – igen, 
bizony, látott igazi olifántot, akárki is állítja az ellenkezőjét 
–, a Trufiádok úr meg igazi, magas ló hátán, nem ám valami 
pónin! Láttátok már a Peregrin úr szép kürtjét? Azt is egy 
olifántos hadvezértől kapta. Bár visszafelé már magukban 
jöttek azok négyen, a király meg az emberei még biztos 
eljönnek párszor a Megyébe meglátogatni a régi barátokat 
– bár a Zsákos úr már oda is költözött hozzájuk Gondorba.”

A következő rejtvényt a 2010/2011-es évad Nolda kategóriájának egyik feladata ihlette. A képek mindegyike Arda egy-egy 
lakójának nevét ábrázolja. Kik ők?

A harmadik feladatot már kifejezetten a Lassi Laurië számára alkotta meg az idei TLV egyik versenyzője, Varga Petra. Páro-
kat kell alkotni az alábbi nevekből/szavakból – de némi nehezítésként a szavak betűit ábécésorrendbe rendezve adtuk meg.

Megoldás: Anárion (Nap fia); Lothíriel (virágasszony); Elrond (csillagkupola); 
Ancalagon (száguldó fogsor); Aiwendil (madarakat szerető); Fëanor (tűzszellem)

Megoldás: a) Aragorn – m) Andúril; b) Celeborn – o) Galadriel; c) Felagund – q) Nargothrond; d) Turgon – s) Vinyamar; e) Beren – u) Erchamion; 
f) Elrohir – w) Elladan; g) Glorfindel – x) Balrog; h) Aranymag – v) Bombadil; i) Éowyn – t) Faramir; j) Varda – r) Manwe; k) Barahir – p) Emeldir; 
l) Thranduil – n) Legolas


