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Amund szótár 
 

Adorai csata (amu) dzsenn 

A negyedkori amund-dzsenn háborúk utolsó nagy csatája. Az amundok 

győzelmével zárult, a thann-magik életük feláldozásával egy híján az összes dzsenn 

égpalotát a mélybe taszították, Refis hívei pedig örökre bezárták felettük a homokot. 

Az amundok azonban visszahúzódtak, megelégedtek az okozott veszteséggel, és a 

háború gyakorlatilag véget ért. (Szilágyi János - Amundok könyve,56/2) 

Ahmrit meditáció (amu) 

A kráni amundok által használt, meditációhoz hasonlatos módszer, a gyorsabb 

regenerációt és a sötétben látást segíti, valamint egyfajta közös tudat, nagy távolságú 

kommunikáció kialakítását teszi lehetővé. (Szilágyi János - Amundok könyve,119/1/1) 

Ahtu (amu) 

Az ismert amhe-démonok egyike. Kobrafejű lény, aki állítólag képtelenség volt 

meglepni. (Szilágyi János - Amundok könyve,158/2/0) 

Ahura-amatah (amu) 

Themest tisztelő amund nemzetség volt. A Fajháborúk korában a Napisten 

legkiválóbb papjait adta az amundoknak. Istenük ciklusának végével, hatalmuk 

megfogyatkoztával követték az eltűnő nap ragyogását - valószínűleg nyugatra távoztak 

- és a legendák szerint valahol a sivatagon kívül alapították meg Ormazd-ot, a Fény 

városát. (Szilágyi János - Amundok könyve, 54/4, 95/3) 

Alex con Arvioni (Psz.3610- ) (amu) 

A Hetedkor híres kalandozója, akit a források többsége Vaskezűként emleget. 

Amund származása dacára - a Pyarron szerinti 3610-es években jött a világra Ibara egy 

titkos városában (Ibara egy Refis hitű kolóniájában) - vad gyűlölet fűti az Ősi Nép fiai, 

különösen Amhe Ramun hívei iránt, akik egész családját kiirtották. Az elárvult, 

kitaszított fiút egy hajóskapitány (rossz nyelvek szerint kalóz) nevelte, s utóbb egy 

gorviki kikötővárosban adott túl rajta. Alex kovácsinaskodott, egy magának való 

tolvajtól elsajátította az alvilági érvényesülés tudományát, majd nekivágott a 

nagyvilágnak. Tizenöt esztendősen kiszakadott elfek közé került, s egy évtizeden belül 

a Délvidék ünnepelt gladiátora vált belőle. 

Mondják, első megbízását arénagyőzelmei miatt kapta, a pyarroni 

titkosszolgálati feljegyzésekben azonban már kalandozóként szerepel; a Psz. 3675. 

esztendőben Krán hegyei közt - általános megdöbbenésre - sikerült elpusztítania a 

Kráni Tizenhármak egyikének emberi testét. Egy évre rá Ibarába ment, hogy bosszút 

álljon övéiért, de a szerencse ezúttal elpártolt tőle: Amhe Ramun hat-nebjei fogságba 

ejtették, amund kínrituálé keretében megfosztották bal karjától, s ha társai 

késlekednek, minden bizonnyal fel is áldozzák a kék hold szörny-istenének. Alex 

lendületét nem törte meg a kudarc: hiányzó balját felgyógyulása után egy isteni 

ereklyének mondott feketeacél kézzel pótoltatta, és tovább járt a kalandozók útján. 

Airun Al Marem a segítségével alapította meg Darton szakadár lovagrendjét, s a 

Vaskezű úgy határozott, élete hátralevő részét az eljövendő árnyékbirodalom ügyének 

szenteli. Ma a szakadár dartonita szent háromság tagja. 

Fekete acélmaszkjáról, melyet gyakran cserél, mélysmaragdszín teljesvért 

páncéljáról – amelyet Pyarron költségén, tizenötezer aranypénzért készíttetett magának 

mithrill és abbit ötvözetből - no és persze vas kezéről az egyik legkönnyebben 

felismerhető kalandozó. (KKUK,358/2/1; RúnaII/3,Az ismertség esélye,14/1/0; Vihar 

Ibara felett,425/1; Szinergium,10/1; RúnaI/6, magisztérium,?) 

Amatah (amu) 
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Az amund nemzetségek. A magasabb rangú, és erre hajlandóságot érző amundok 

uralta területeken élő, közösséggé összekapcsolódó amundok, és területük elnevezése. 

Leggyakrabban egy istent követnek. Több ilyen is ismert, pontos számuk azonban 

nem. (Szilágyi János - Amundok könyve,95/1) 

Amhe-démon (amu) 

Amund testű, szörnyetegfejű démon, Amhe-Ramun Manifesztációjának egy 

porhüvelye. Anyagi testének fenntartásához olykor élelemre, szellemének táplálásához 

pedig véráldozatra van szüksége. Félelmetes külseje ellenére önmagában csak 

mérsékelten veszedelmes, ám tucatnyi amund démon őrzi és szolgálja. Összesen 

huszonhárom Amhe-démon létezett, többségük a mélysivatagban, titkos 

templomokban rejtőzik. A Manifesztációs Háború krónikája szerint egyet közülük al 

Abadana elestekor elpusztítottak a dzsennek, míg egy másik - vagy kettő - az 

egyébként amund győzelmet hozó Bar Horabi csatában veszett oda. A szóbeszéd 

szerint magányos vadász-csapatok is keresték és irtották őket sivatag-szerte. 

(Renegát,265; A kos és a kobra éve,331/1; Szürkecsuklyás) 

Amheraamun (amu) 

Amhe Ramun amund neve. (Vihar Ibara felett,428/1) 

Amhe Ramun (amu) 

Az amund, más néven az Ősi Nép négy istenének egyike a legfiatalabb, a kék 

hold ura; az amund mitológiában a gonoszság megtestesítője, a harc, a háború és az 

egység istene, Themes, a napisten, és Refis, a földanya gyermeke. Az amundok 

legerőszakosabb istensége. Gyakran nevezik Kékarcúnak, a Kék Hold istenének, a 

Vashold urának és Kegyetlennek is, mióta papjai átvették az uralmat a vallás régi 

főistenének, Themesnek ynevi helytartóitól, (Psz. III. évezred) Uralkodó-istenként és 

Igaz Istenként is emlegetik.  

Nevét az ősi írások Amhe-Ramuun-ként, másutt Amheraamun-ként betűzik, a 

szakrális amund képírásban pedig farkas és medve keverékének látszó démonfejként 

(amhe-démon) ábrázolják. Leggyakoribb szakrális neve Ammuni Ramu Menat-Kem 

Hefer, azaz „Kékacél akaratú egységteremtő”. Szent szimbóluma az arc, Amhe-

Ramun arca, amit apró, ezüstből készített medálon viselnek papjai. Szemei állítólag az 

isten manifesztációja után kéken világítanak. 

A dzsennekkel vívott három évezredes, ötöd-hatodkori háborúban alászállt 

Ynevre, de manifesztációját az akkoriban jelentősen hatalmasabb dzsennek Galradzsa 

segítségével, az arah’hatali (elf forrásokban ardalai) csatában elpusztították. Az 

istenség evilági holttestét az amundok Második Titkos Városában, Sonnionban, a 

Halál Tizenkét Termében helyezték el. A Kékarcú visszatértét hat évezreddel későbbre 

jósolták papjai. A Kékarcú hatezer éven át munkálkodott visszatértén, cseppenként 

csempészve hatalmát Ynevre; isteni akarata által megtermékenyített papnők a titkos 

templomokban hatezer esztendő alatt huszonhárom Amhe-démont hoztak világra, az 

utolsót és a leghatalmasabbat a Sötét Együttállás évében. Hívei és később, a többi isten 

papjainak lemészárlása után az egész amund nép a Pyarron szerinti 3692-re várják 

alászállását, mely nézetük szerint az amundok újbóli felemelkedésének, világon 

végigsöprő bosszúhadjáratának nyitánya lesz. A kék hold feljövetelekor az Amhe-

démonok és az Amhe-papok lelke összekapcsolódik, közösen alkotva isteni tudatot. 

Egységük maga Amhe-Ramun, a huszonhárom testben lakozó Manifesztáció. 

(Renegát,266; TF,11/2/2; Vihar Ibara felett,428/1, 428/4; A kos és a kobra éve,339/3) 

Ammuni Ramu Menat-Kem Hefer (amu) 

Amhe-Ramun leggyakrabban használt szakrális neve; tartalomhű fordításban 

„Kékacél akaratú egységteremtő”. (Vihar Ibara felett,428/4) 

Am-Shere (amu) 
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Amund piramisszentély, avagy templompiramis. Ide zárták be a Negyedkorban 

Amhe-Ramun és Nesira hívei az Awerigorgok atyját, ahol azóta is évezredes álmát 

alussza. Állítólag külországi kalandozók is utat találtak hozzá. (Szilágyi János - 

Amundok könyve, 24/1, 54/7, 55/4) 

Amta-rufhat (amu) 

Egy legalább hebet társadalmi alksztú (és kasztú) amund magánhadserege. 

Természetesen a magasabb társadalmi kasztba tartozók rendelkezhetnek vele. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,40/0) 

Amthe (amu) 

Az amund nemzetségek vezetőinek kijáró megszólítás. Női megfelelője az 

Amthé, ilyenből azonban napjainkban csak egyet ismerünk. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,96/3) 

Amthé (amu) 

Az amund nemzetségek fejét megillető megszólítás női alakja. Napjainkban csak 

egy, a gazdag Karithé-amatah rendelkezik női vezetővel, így gyakorlatilag a 

megszólítás egyet jelent ezen nemzetség fejével. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,96/3) 

Amund (amu) 

Az ősnépek sorába tartozó, emberszerű, ám nem emberi faj. Ahogy az Ibarában 

nevezik őket, Ősi Nép, a Pe. VI. évezredben (Ötödkor) érkezett Ynevre a dzsennekkel 

együtt, akiknek esküdt ellenségeik. Az elfek nyelvében ammuként emlegetik őket. 

Egyes állítások szerint egy másik létsíkról, vélhetően egy földelemi síkról menekültek, 

amelyet teljesen tönkretettek pusztító háborúikkal. Ynevre érkezésükkor találkoztak 

ismét a dzsennekkel, és újra fellángolt a fajháború, melybe az elfek is bekapcsolódtak 

az erdeikbe betolakodókkal szemben. A háromezer éves háborúban az amundok 

legfiatalabb istene alászállt, de manifesztációját a dzsennek elpusztították. 

Visszatérését hat évezreddel későbbre jósolták.  

Az amundok a fajháborúkban elszenvedett vereség nyomán, a Pe. III. 

évezredben vonultak vissza a történelem színpadáról a sivatag mélyére, titkos 

városaikba, és elzárkóztak, látszólag lemondtak hódító terveikről, legendákkal és 

titkolózással védték magukat az emberek és a közéjük keveredő dzsennek elől. Az 

amund nép elfelejtette Amhe-Ramun hitét. Titkos városaik mélyén tovább 

ármánykodtak más fajok és egymás ellen ami a szakításhoz vezetett. Amhe-Ramun 

papjai erőszakosan átvették a hatalmat, (Psz. III. évezred) hogy ismét alászálló istenük 

méltó hívekre találjon. Felszámolták Reefith, Teemeth és Nethiree kultuszát, s ezzel 

magukat a halhatatlanokat is árnylétre ítélték. ami hatezer év elteltével, a sötét 

együttállás közeledtével 

Az ősi amund hitvilág főistene Themes, a napisten. A Földanya Refis, aki a mai 

napig testén viseli a Napisten forró csókjának nyomát. Kettejük nászából fogant 

Nesire, a Vörös Hold, a szépség és a szerelem istennője és Amhe-Ramun, a Kékarcú, a 

háború és az egység istene. A fajháborúk veresége vezetett a végső szakításhoz, mely 

során Amhe-Ramun papjai felszámolták a többi amund isten kultuszát, a Hetedkorra 

szinte minden amund isten elveszítette híveit, és mindenki Amhe-Ramunhoz, a 

manifesztálódott istenhez imádkozik. 

Az amundok testi hasonulással hódolnak az isteni tökéletességnek, 

társadalmukban jelentős szerepet tölt be a külsőség, testüket ősi szertartások szerint 

formálják az istenszobrokéhoz hasonlatossá. Testük szoborszerű, arcvonásaik lágyak, 

szemük halántékig húzódó, szembogár nélküli és mélykék. Hajuk fekete, egyenes 

szálú és azonos hosszúságúra, nyaktőig vágják. Testüket gyakran kenik olajjal. A 
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megnyomorodott, csúfnak született amund megajándékoztatik az újjászületés 

lehetőségével egy ép testben. 

Az amund nép kifinomult, embertől idegen intellektussal rendelkeznek. 

Logikájában meghatározó érv az érzelem, mentesek minden politikai érzéktől, 

hiányzik belőlük az intrikushajlam. A gyakorlatiasság a manifesztációs háború előtt 

teljességgel hiányzott belőlük. Lényüket rosszindulat fertőzi, mindenkiben ellenséget 

látnak, aki különbözik tőlük, azt megvetik. Izzó gyűlöletet táplálnak a dzsennek iránt, 

akiket balsorsuk okozójának tartanak; az embereket zsákmányállatoknak, jobb esetben 

igavonó barmoknak tekintik. 

Egykori társadalmuk két kasztra osztható, az uralkodó papokéra Hat-neb, akik 

azokból a gyermekekből válnak, akik magukon hordozzák az isteni jelet, azaz látnak a 

sötétben, és a szolgákéra, hebet, ahová mindenki más tartozik, még a papok különleges 

képesség nélküli gyermekei is. Kiegészülnek még a rabszolgákkal, akikkel az alávaló 

feladatokat végeztetik, az amund szolgákra csak a felelőséggel járó avagy a művészi 

hajlamot igénylő feladatokat bízzák.  

A Kékarcú holdisten kizárólagos befolyása az évezredek során szellemi és 

fizikai értelemben is eltorzította a harcokban megtizedelt, föld alá kényszerült 

társadalmat. A hetedkor amundjai nem nélkül születnek, és elöljáróik parancsára 

testileg is idomulnak a közösség számára kívánatos célhoz. (TF,11; Renegát,267; 

Vihar Ibara felett,425/2, 428/3; A kos és a kobra éve,336-337, 339/3) 

Amund istencsalád (amu) 

Az amnd istencsaládba eredetileg hat isteni lény tartozott. Ők Asham-Ramun, 

Muezine, Amhe-Ramun, Nesire, Themes és Refith. Az első kettő közülük mára szinte 

teljesen feledésbe merült. (Szilágyi János - Amundok könyve,26/3) 

Amund sereg (amu) 

A manifesztáció haderejének magvát alkotó amund sereg négy, egyenként tíz-

tizenkétezer főt számláló seregtestből áll. E seregtesteket a külvilágiak – lobogóik 

alapszíne és fő motívumai alapján – az amund panteon négy főalakjával hozzák 

összefüggésbe, a hadijelentéseikben ennek megfelelő névvel illetik. A háború Psz. 

3695-ig tartó szakaszában Amhe-Ramun három seregtestet mozgat; a saját színeit 

viselő negyediket csak Gorvik lerohanásakor veti harcba. 

Az amund seregtesteket szinte kizárólag gyalogság alkotja; hátasállatokat, 

lovakat és tevéket csak a manifesztációnak behódolt dzsad segédcsapatok használnak. 

Míg a harcok az amundok számára ismerős környezetben, az ibarában és környékén 

folynak, a lovasság hiánya nem jelent kézzel fogható logisztikai vagy stratégiai hiányt 

– súlyos fogyatékossággá akkor válik, mikor Shibarán át délkeletnek nyomuló 

csapataik összeszokott, jól felszerelt gorviki és shadoni lovas alakulatokkal kerülnek 

szembe. 

Az amund gyalogságnak három típusa ismeretes: 

A sorgyalogságot távolsági és vágófegyverekkel felszerelt, az erő és a 

mozgékonyság ideális vegyülékét megtestesítő dolgozók (szefer) alkotják. Nyakukat 

és mellüket bőr-vagy posztóvért, elméjüket Amhe-Ramun isteni hatalma óvja. 

Kíméletlen és fáradhatatlan harcosok, de nem rendelkeznek az emberéhet fogható 

értelemmel; tisztjeik (hebet) nélkül a legegyszerűbb döntéseket sem képesek 

meghozni, papjaik (hat-neb) támogatása híján pedig tudatára ébrednek önnön 

halandóságuknak, és sarokba szorított állatok módjára keresik a kegyelem körébe 

visszavezető utat. 

A nehéz- vagy ostromgyalogságot szál- és zúzófegyverekkel felszerelt, 

kimagasló fizikai erővel bíró nemzők (hepet) alkotják. Egész testüket por- vagy kővért 

fedi, első soraikat porpajzs óvja az ellenség lövedékeitől és pengéitől. Amhe-Ramun 
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isteni hatalma nem csupán körülöleli, át is hatja őket, ezért alakzataik akkor sem 

vesztik el harcképességüket, ha összes tisztjük és papjuk elesik. Szörnyű sebeket 

osztogatnak, és a látszólag végzetes sérülések sem terítik le őket azonnal. Képesek a 

porfegyverek használatára; a szóbeszéd szerint ereikben vér helyett homok kering. 

A lopakodó gyalogságot a porfegyverekkel és egyéb szakrális eszközökkel 

felszerelt, rendkívül mozgékony köztesek (sznofru) alkotják. Felépítésük sajátságai 

miatt a más fajú megfigyelők gyakorta nőnek (nefer) vélik őket, és megesik, hogy 

fogságba esve csakugyan azzá válnak – többnyire azért, hogy elaltassák a győzők 

éberségét, és egy óvatlan pillanatban vérüket vegyék. Az amund hadszervezetben a 

felderítők, a kémek, az orgyilkosok és a tábori szajhák szerepét töltik be; a nagy 

hatalmú papok személyes kíséretében százával találni belőlük. (Vihar Ibara 

felett,426/2) 

Amund titkos városok (amu) 

A dzsennekkel vívott vesztes háború után, az amundok a mélysivatag mélyére 

húzódtak vissza. Városokat emeltek, melyeket egy-egy istenük védelmébe ajánlottak. 

Az arah’hatali csata helyén, ahol Ynevre szállt, istenük, Amhe-Ramun első, 

elpusztított manifesztációjának maradványai voltak, Thon-nion (Sonnion) városát 

emelték, ahol a Halál Tizenkét Termében helyezték el a maradványokat.  

Az amund panteon istenei számának megfelelően négy ilyen titkos város volt, 

melyeket a Nap titkos városaiként emlegettek. A Nap első titkos városa (rangban 

biztosan, történetileg nem ismert) Themes városa, Hetha-barh (Hettebar). Másodikként 

emlegetik - innen valószínűsíthető, hogy történetileg bár első volt, az istenek közötti 

rangsor miatt második helyre csúszott, sőt, egyes források harmadikként is 

hivatkoznak rá - Amhe-Ramun városát, Sonniont. A Nap harmadik titkos városa Rhea-

teah (Relea), Nesire városa. A negyedik Thala-theia (Talasea), Refis városa volt.  

A Nap titkos városaiban egy-egy amund isten papságáé volt a vezető szerep, és 

az isten volt a város fővédnöke. Amhe-Ramun fokozatos hatalomra kerülésekor a 

városok vezető papságát kiirtották, ennek következtében maguk a városok is kihaltak. 

Így emelkedett Sonnion fokozatosan a ranglétrán, és minden bizonnyal ezzel is 

magyarázható az elpusztult városok helyett a vándorló városerődök létrehozása, 

amelyek sokáig szolgálnak rejtekül az amundok számára, ám a manifesztációban 

komoly támogató szerepben is felbukkannak az Amhe-Ramun akaratának megfelelően 

a homok alól fel-felbukkanó, cetek módjára vándorló városerődök. (S; TF11/2/2, 

11/3/0; Geofrámia,91/3) 

Amund városerődök (amu) 

A dzsadok emberemlékezet óta suttogtak a mélysivatag tengermély porában 

cetekként vándorló sziklaszigetekről, a hitetlen szakértők azonban csak a 

Manifesztáció eljövetele után szereztek bizonyosságot létezésükről. Korábban a 

városerődök nem merészkednek soha a mélysivatag határán túlra, ám az amund 

seregek terjeszkedésével, ahogy a manifesztáció utánpótlási vonalai mind hosszabbra 

nyúltak, a homoktengerből sorra bukkantak elő évezredekkel korábban alámerült 

amund városerődök. 

A manifesztáció városerődjei cetek módjára úsznak a sivatag laza homokjában 

és Amhe-Ramun akaratának engedelmeskedve annak befolyási övezetén belül bárhol 

felbukkanhatnak, hogy csapatai számára támogatást vagy menedéket nyújtsanak. 

Pontos számuk ismeretlen, bár egyes feltételezések az Amhe-démonok számával 

megegyezően huszonhárom ilyen városerődöt sejtenek. Hogy eredetileg is a homok 

alá merülő városnak építették-e őket, vagy korábbi felszíni városokat tettek isteni 

mágiával alkalmassá erre, nem ismeretes, feltételezhető azonban, hogy az Amhe-
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Ramun fokozatos hatalomra kerülésével és egyeduralkodóvá válásával pusztulásra 

ítélt, korábbi istenek pártfogását élvező amund titkos városok helyett hozták létre őket.  

Az embernépek először Bar Horab városerődjével találkoztak, amelyet Psz. 3692 

telén a kráni és a pyarroni csapatok egyszerre, de minden összehangoltság nélkül 

támadtak meg, a csata amund győzelemmel zárult. Amhe-Ramun a közvélekedés 

szerint koncként vetette az ifjabb civilizációk elé Bar Horabot, hogy felmérje seregeik 

harckészültségét. (Vihar Ibara felett,429/5; S) 

A Nap Harmadik Titkos Városa (amu) 

Nesire szent városa. Miután Amhe-Ramun papjai a Psz. IV. évezred hajnalán 

meggyilkolták papjait és áttérítették híveit, pusztulásra ítéltetett. (TF,11/3/0; 

Ren,266/1) 

Ankar-amatah (amu)  

Amund nemzetség, Hekumat felsővárosát tartják ellenőrzésük alatt. Számos hőst 

adtak a népnek, hatalmuk pedig a szakrális helyeinek felvigyázásából fakad. A Temet-

amatah ősi ellenfelei. Ők védelmezik a kikötőt és a karaváutak kiinduló helyét is. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,96/6) 

Anke-thueeth (amu) 

A legismertebb amund démon; neve, szó szerinti fordításban falidémont jelent. 

Ekként sehol Yneven nem idéznek démonokat, a mágia ismerői az anke-thueeth-t 

leginkább a jelmágia és a síkmágia fejezetébe sorolják.  

Az anke-thueeth mágikus tartalmú falrajz, jelekkel, írással kísért ábrázolása a 

megidézendő teremtménynek. A színes, elnagyolt festmény valójában síkkapu, melyen 

a megidézett teremtmény átléphet Ynev világára, majd dolga végeztével visszatérhet 

hazájába. Hogy a kapu megnyílását pontosan mi váltja ki, egyelőre tisztázatlan, de az 

anke-thueeth démonok főként őrző szerepet látnak el. A mágikus rajzok elrejthetők a 

hagyományos amund képírásban, s a megidézett démonok egy hányada is láthatatlan, 

mivel nem rendelkezik testtel, csak az asztrál- és mentálvilágban jelenik meg. 

(Sum,389/1/6; Renegát,269) 

Arctalan vándor (kra) 

Kráni ősaquir, a legnagyobb hatalmúak közül való. A Psz. 3690-es évek 

közepéig Gorvikban, a Gát alatt pihent, és ő pusztította el Psz. 3703-ban Amhe-Ramun 

manifesztációját, véget vetve a Második Manifesztációs háborúnak.  

Egyes források szerint egykor amund volt, méghozzá a fajháborúk alatt Krnba 

települt, majd lassan kipusztult Muezina törzs legkiemelkedettebb tagja. (DV fórum, 

GA2,353.hsz.; Fogadalom,289/2; Garmacor vére,450/94.lábjegyzet; Szilágyi János - 

Amundok könyve,60/2) 

Asham-amatah (amu) 

Amund nemzetség, egyike a fajháborúkat követően Kránba menekült két amund 

törzsnek. A Muezina törzssel szemben nem pusztultak ki végleg Krilehor szolgálatban. 

Köreikben gyökeresedett meg a kráni kultúrából átvett lovagok alkasztja, amund 

nevén hevioso. Központjuk a belső tartományok egyikében emelt Kristálypiramis, 

berendezkedésük matriarchátus. Utolsó hercegük és híres tagjuk Nu'Goile, a Sakál. A 

nemzetség visszatérhetett a sivatagba, és közülük került ki a Hetedkor végén a Muad 

Munda. (Szilágyi János - Amundok könyve, 39/2, 60/3, 95/5) 

Asham-Ramun (amu) 

Az Amund panteon egyik istene. Még Themessel együtt érkezett Ynevre, egyes 

források fiának, mások testvérének tartják. Az örök háborúság istene, a küzdelem által 

lecsupaszított lélek szimbóluma volt, a Végső Tűz, amelyben megtisztulhatnak a 

halandók. Papjai ismerték és használták a Szent Nyelvet, az ó-amund nyelv 

hatalomszavait. Seregei négyzet alakú pajzsokkal, és már ynevi anyagokból készült 
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fegyverekkel harcoltak. A Fajháborúk viharaiban elveszítette hatalmát, ma asztrális 

síkúrként bolyong valahol. Szent szimbóluma arasznyi, amund arcot ábrázoló tükör 

volt, valószínűsíthető, hogy ebből származik a hatalmát és szerepét átvevő Amhe-

Ramun szimbóluma is. (Szilágyi János - Amundok könyve,29/4) 

Asrath (amu) 

Amund célzófegyver, afféle íj. Elsősorban a nemes kasztok tagjai használják, 

kedvteléseikhez, illetve a homoki elfek ellenében jutott neki jelentős szerep. A 

Manifesztációs háborúban kitanították rá az alacsonyabb kasztok tagjait, ám a mívesen 

faragott csontvesszők megfogyatkoztával inkább lemondtak a használatáról. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,109//1/3) 

Awerigorgok Atyja (amu) 

A legendák szerint a Taba el-Ibara mélyén élő őssárkány, az amund legendákban 

Refis gyermeke. A negyedkori mozgó amund erődvárosok felébresztették, Amhe-

Ramun és Nesire hívei együtt vették fel vele a harcot. Elpusztítani nem tudták, ezért 

bezárták Am-Shere piramisszentélyébe. (Szilágyi János - Amundok könyve,54/7, 

55/4) 

Azec Sistra (amu)  

Amund templompiramis, a „Valaha Voltak és Egykoron létezők Városa”. Ide 

zárták be Nesire anyagi kivetüléseit. Állítólag külországi kalandozók is utat találtak 

hozzá.(Szilágyi János - Amundok könyve,24/1) 

Az életunt beszélgetése a lelkével (amu) 

Ismeretlen amund költő verse, a Pe.2140-2040-es időkből. Szövege idővel 

egybefonódott több áldozati szertartással és harci fohásszal, csatakiáltással. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,43/1) 

Azhanud (amu) 

Amund marab, Amhe-Ramun főpapja a Manifesztációs Háború idején. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,41) 

Bar Eleron (amu) 

Amun erődváros, ami a legmesszebbre jutott a sivatagból. A Hat Várost 

körülvevő hegységek kőzetein feneklett meg még az Ötödkorban. Azóta is ott 

veszteglő rom noha Armen történelméből kivette a maga részét. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,24/5) 

Bar Hichem (amu) 

A Sonion belső védelmi vonalát alkotó városerődök egyike; Airun Al Marem és 

társai Psz. 3684-ben innen szabadították ki amund fogságba esett társukat, Alex con 

Arvionit. 

A manifesztációs háború első esztendejében a városerőd az Al Hidemát támadó 

Reefith oszlopot támogatta, az uralkodói székhely elestét követően azonban súlyosan 

megrongálta egy tűzkitörés, melyet – a néhai emír Erionba menekült hitvese, Hidema 

majdani uralkodójának anyja szerint – egy ordani mágus idézett elő, akinek 

mindketten az életüket köszönhetik. (Vihar Ibara felett,429/3) 

Bar Horab (amu) 

Az embernépek által elsőként megtámadott amund városerőd. Amhe-Ramun a 

közvélekedés szerint koncként vetette az ifjabb civilizációk elé Bar Horabot, hogy 

felmérje seregeik harckészültségét. Az egyszerre, mégis egyeztetések nélkül támadó 

pyarroni és kráni csapatokat az amundok visszaverték, és bár egy Amhe-démon is 

odaveszett, a városerőd elmenekült.  (Vihar Ibara felett,90/2, 429/5)  

Bar Horabi csata (pya-kra) (Psz. 3692 tél) 

Bar Horab a manifesztáció amund városerődjeinek egyike, az első, amellyel az 

embernépek találkoztak, noha a dzsad legendák már régóta beszélnek a homok alatt 
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cetek módjára mozgó városokról. Amhe-Ramun a közvélekedés szerint koncként 

vetette az ifjabb civilizációk elé Bar Horabot, hogy felmérje seregeik harckészültségét.  

Mint utóbb kiderült, mind a pyarroni, mind a kráni sereg stratégiai célja a Sobira 

délnyugati határán felbukkant amund városerőd, Bar Horab elfoglalása volt. Miután a 

kráni és pyarroni hadvezetés közt semmiféle egyeztetésre nem került sor, a csapatok 

mozgását a kölcsönös értetlenség és bizalmatlanság határozta meg – hogy milyen 

mértékben volt felelős ezért a manifesztáció szakrális befolyása, azóta sem sikerült 

kideríteni. Tény, hogy sem a kráni, sem a pyarroni fél nem használta ki teljes mágikus 

potenciálját, s tény az is, hogy a támadók jelentős számbeli fölénye dacára az 

amundok mindkét rohamot sikeresen visszaverték. Noha a Bar Horabnál vívott, a 

beszámolók szerint párját ritkítóan heves küzdelemnek egy (bizonyos források szerint 

két) Amhe-démon is áldozatul esett, a manifesztáció lendületét nem sikerült megtörni. 

Krán és az Államszövetség összesített vesztesége a húszezer főt is meghaladta, a két 

sereg maradéka a Kie-Lyron nyugati partjára húzódott vissza. Az amund városerőd 

elmenekült. (Vihar Ibara felett,429/5; A kos és a kobra éve,90/2, 331/1) 

DaPhoe (amu) 

Egyike a shonnioni opálmező négy ismert nevű őrzőjének. Más források szerint 

csak ez a négy őrző létezik. (Szilágyi János - Amundok könyve,47/1, 160/1/1) 

Detheth (dzsad-amu) 

Az Useb-het szobrok egyikének, a patkányfejűnek az abadanai szent iratok által 

tulajdonított név. Párja eszerint Hasseth névre hallgat. (Sum,253/2/1; Vihar Ibara 

felett, 231/3) 

Églakó Nap Atya (amu) 

Themes egyik elnevezése. (Sum,450/1/1) 

Életorzók (amu) 

Kráni amund varázslórend. Állítólag a Manifesztációs Háború után 

tevékenységüket többük az Ibarába helyezte át. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,41/2) 

Első Hirokin korszak (amu) 

Az amundok történelmének egy meghatározó korszaka. A Negyed- és 

Ötödkorban volt, Refis ciklusában. Nevét az alkalmazott térmágiáról kapta. 

Jellemzője, hogy az amundok kapcsolatot kerestek és találtak Kránba szakadt 

társaikkal. Egyik vívmánya a félig az Ibarában, félig kránban lévő amund város, 

T'zhenkala. (Szilágyi János - Amundok könyve,56/5) 

Éneklő Kövek (amu) 

Nesire papnőinek nyakában függ egy vörösrézbe ágyazott szilánk a sivatag 

éneklő köveiből. Ezek a kövek a vörös hold idején halk, éteri dallammal 

gyönyörködteti viselőjét. A kövek eredetét csakúgy, mint mágikus tulajdonságaikat 

homály fedi. (RúnaI/7,Szent szimbólumok2,23/7) 

Enhu (amu) 

Az ismert amhe-démonok egyike. Különleges, nőnemű Amhe-démon, ami 

állítólag a Shibara vizéből emelkedett ki, és feje helyén meghatározhatatlan káoszlény 

fejet viselt. (Szilágyi János - Amundok könyve,158/2/0) 

Erődváros (amu) 

Az amund építészet egyik épülettípusa. A Negyedkorban, Refis ciklusában 

alkották meg őket, és 23 létezett belőlük. Az építmények képesek voltak a sivatag 

homokja alá merülni és ott mozogni. Állítólag Refis ciklusának a végére – az ő áldása 

nélkül – az erődvárosok elveszítették képességeiket, noha sok még ma is a homok 

mélyén rostokol. (Szilágyi János - Amundok könyve,24/2) 

Essus (amu) 
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Ivadék, leszármazott, örökös. Az amund újszülöttek elnevezése. Fontos, hogy 

ekkor még nem tartoznak egyetlen társadalmi kasztba sem, mind egyenlőek, és a 

városok alatti kazamatákban, sziklabölcsőben várják besorolásukat és a névadás 

szertartását. Ha megmutatkozik rajtuk az isteni látás képessége, az uralkodó papok 

(hat-neb) kasztjába soroltatnak, ha nem, akkor a szolgákéba (hebet).  (Szilágyi János - 

Amundok könyve,36/3) 

Fehér Torony (amu) 

A Taba el-Ibara északkeleti részén emelkedő épület, amit az amundok ritkán 

látogatnak. Állítólag elefántcsontból faragták, valószínűbb azonban, hogy csak azt is 

használtak hozzá. Állítólag különös dallamokat lehet a környékén hallani, a 

tengerészek szerint pedig olykor óriási keselyűk látogatják. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,94/7) 

Gamhumath (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül, ahol a legalacsonyabbnak számít. Ők a felügyelők, akik az alsóbb kasztok tagjai 

között ügyelik a rendet, és vérmérsékletük szerint büntetik őket, ha kell. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,40/4) 

Gul Asghan (amu) 

Ismert amund kalandozó, aki állítólag Rhóként szolgált a Skiké-rafhatban, 

mielőtt a Három Kard Szövetségének tagja lett. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,39/1) 

Ha’er (amu) 

Egyike a shonnioni opálmező négy ismert nevű őrzőjének. Más források szerint 

csak ez a négy őrző létezik. (Szilágyi János - Amundok könyve,47/1, 160/1/1) 

Hafet Heper (amu) 

A Teremtés Méhe. A Holló csillagkép amund elnevezése. (KKUK,355/2/5) 

Halál Tizenkét Terme (amu) 

Az amundok Második Titkos Városában lévő szent hely, ahol Amhe-Ramun első 

manifesztációjának evilági holttestét helyezték el az amundok, miután a dzsennek 

megölték azt. (Sum,449/1/5) 

Hanameth (amu) 

Az amundok követe, amund vezér az amund – dzsenn – elf háborúk idején. Ő 

kereste fel Talleren elf hadurat az amundok hamis szövetségi ajánlatával. Talleren 

párviadalban győzte le.  (Sum,24/1/3; Vihar Ibara felett, 57/3) 

Hankhmera-amatah (amu) 

Az amund nemzetségek egyike. Területük a Rikethé folyó két partján terül el. 

Egyéni szokásuk, hogy mindig a legidősebb fiú az örökös és nem a legerősebb, mint 

máshol az amundok köreiben. Ez a nemzetség adja a legtöbb hatah-papot a 

birodalomnak. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/5) 

Hapet (amu) 

Hím. Az amundok is két nemet különböztetnek meg, akik tökéletesen kiegészítik 

egymást az utódnemzésre. Ez azonban bizonyos időszakokban nem a saját 

választásuk, hanem isteneik akaratának megfelelően alakul. (Vihar Ibara felett,436/5; 

Szilágyi János - Amundok könyve,36/5) 

Haragmesterek (amu) 

A katah, tudós papok egy csoportja, akik az Egység képességében a legjobbak, 

így amundjaikat olyan összhangban képesek irányítani, mintha fegyverként forgatnák 

őket. (Szilágyi János - Amundok könyve,41/1) 

Hasseth (dzsad-amu) 
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Az Useb-het szobrok egyikének, a sakálfejűnek az abadanai szent iratok által 

tulajdonított név. Párja eszerint Detheth névre hallgat. (Vihar Ibara felett, 231/3) 

Hathé (amu) 

A hasznos tudás, az ismeretek második helyen álló gyűjtőneve és csoportja. Ide 

tartozik az intuitív számtan, a csillagászat, a térképészet, az éneklés és zenélés, 

valamint a szexuális kultúra. (Szilágyi János - Amundok könyve,34/1) 

Hat-neb (amu)  

Az ősi Nép papi kasztja, melynek tagjait maguk az égiek jelölik ki: csak az lehet 

hat-neb, aki lát a templomok sötétjében. Nevük is ezt jelenti, szó szerinti fordításban 

„homályban látó”. További különlegesség, hogy az amund papok egymagukban nem 

használhatnak szakrális mágiát - ilyen hatalommal a sivatagi istenek csak szolgáik 

nagyobb csoportjait ajándékozzák meg. Bizonyos olvasatai szerint het-neb. 

A társadalmi hat-neb kasztba több alkasztot is sorolnak, ilyen a gamhumtah 

(felügyelők), a namtah (tanítók), hattah (látnokok), katah (tudós papok), thann-magi 

(varázslók), marab (főpapok) kathé (legfelsőbb lények) és a namtahe-namtah (papok 

paja). (TF,12/2/0; A halál havában,292/4; Vihar Ibara felett,437/1, Szilágyi János - 

Amundok könyve,37) 

Hattah (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül. A látnokok ők, akik az amundok lelkét végigkísérik egészen a születésüktől – 

sőt, gyakran még az előttől – halálukig. Az újszülöttek vizsgálatának fontos szerepe 

van a névadás során, de a hattahok végzik az orvoslást, bábáskodást, temetést is. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,40/6) 

Hebet (amu) 

1. (amu) Az amund társadalomban a szolgák kasztja. Ide tartozik az összes 

különleges képesség nélkül született amund. Csak felelősséggel járó, vagy művészi 

hajlamot igénylő munkát végeznek. Ebbe a kasztba tartoznak az uralkodó papok 

testőrei is. (Az alantas munkát mindig rabszolgákkal végeztetik). 

A manifesztáció haderejében ők voltak az önálló akarattal rendelkező tisztjei; 

átvitt értelemben az ősi nép parancsnoki kara (matah). A társadalom ezen szintjén már 

saját földet és sereget is birtokolhatnak – ez utóbbinak a neve Amta-rufhat.  

A társadalmi hebet kasztba tarzotó alkasztok: szefer (dolgozó), rukhat 

(alázatosok), sznofru (kígyó-fejvadásznők), rhó (skorpió-fejvadászok), heviosho 

(lovagtestőr), hepet (nemzők), hebet (szolgák), matah (tiszt), és a kam-matah (első 

szolga). (TF,12/2/2; Vihar Ibara felett,437/3; Szilágyi János - Amundok könyve,37, 

39/3) 

2 (amu)  

Az amundok társadalmának azonos nevű (hebet) kasztján belüli egyik amund 

alkaszt, a szolgák neve. Szilágyi János - Amundok könyve,37, 39/4) 

Heká-rafhat (amu) 

Ezüst szárny, az amund seregek derékhada, a nehézgyalogság. Hepetek alkotják, 

kimagasló fizikai erejű férfiak, szál- és zúzófegyverekkel, por- és kővértekkel. 

Egységüket áthatja Amhe-Ramun isteni hatalma, tisztjeik, papjaik halála után is 

töretlen marad. Soraikat is porpajzs óvja, a legendák szerint ereikben is homok folyik. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,39/3) 

Hekumat (amu) 

Amund kikötőváros a Ravanói-öböl északi partján. Azon kevés városok egyike, 

ahol az amundok a Hetedkor végén kereskednek a kevés engedélyt kapott külhonival. 

Az alsóváros rendjére a Temet nemzetség (amatah) szkarabeuszőrsége vigyáz, 
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vezetőiket a hajósok csak szkarabeuszurakként emlegetik. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,96/4) 

Hepet (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) kasztján belül. Ők a 

nemzők. Kimagasló fizikai erővel bíró amund férfiak. Hadászati értelemben ők 

alkotják az amund seregek derékhadát, a Heká-refhat-ot, az ezüst szárnyat. Szál- és 

zúzófegyverekkel felszerelt, por- és kővértekkel óvott harcosok, akiknek egységét 

áthatja Amhe-Ramun isteni hatalma, tisztjeik, papjaik halála után is töretlen marad. 

Soraikat is porpajzs óvja, a legendák szerint ereikben is homok folyik. (Szilágyi János 

- Amundok könyve,39/3) 

Hetha-barh (amu) 

Lásd: Hettebar. 

Het-neb (amu) 

Lásd: Hat-neb.  

Hettebar (amu) 

A Nap első titkos városa, Themes, az amund főisten szent városa. A Psz. 

XXXVII. század hajnalán pusztult el (vagy néptelenedett el), Amhe-Ramun papjainak 

erőszakos hittérítő tevékenysége nyomán. Az Ibara északi részén, a hegyek között áll, 

a Hetedkor végi Muad Munda székhelye. (S; TF,11/3/0; Szilágyi János - Amundok 

könyve,94/4) 

Hevioso (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) kasztján belül. A 

kránba elvándorolt Asham nemzettségen elül honosodott meg, átvéve a lovagi kultúra 

elemeit. A lovagtestőrök azonban ló helyett a hatalmas Rukh-madarat választották 

hátasul. Krilehor második halált követően számosan választották a száműzetést, sokan 

visszatértek az ibara amundjai közé. Ilyen volt Nu’Goile herceg, a Sakál, vagy 

Ra’Ashe, akit Veszett vadként ismertek. (Szilágyi János - Amundok könyve,39/2) 

Idő Ura (amu) 

Ismeretlen eredetű entitás, aki az amundok Muad Mundjától kapott engedélyt, 

hogy a keleti Ombor katakombáiban rejtőzzön. A tapasztalati mágiát ismerő amundok 

hozzá tértek meg Kránból, hogy felélesszék az egykori thann-magik kasztját. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,94/6) 

Idramun (amu) 

A Manifesztációs Háború híressé vált hepetje, a Homokúr melléknéven vált 

ismertté. (Szilágyi János - Amundok könyve,39/3) 

Igaz Isten (amu) 

Amhe-Ramun egyik elnevezése, melyet azóta kezdtek emlegetni, mióta papjai 

átvették az uralmat a vallás régi főistenének, Themesnek ynevi helytartóitól. 

(Renegát,266) 

Jannathi (amu) 

A dzsennek amund elnevezése; szó szerinti fordításban a „Szelek népe”. (Vihar 

Ibara felett,438/1) 

Kal-Anan (amu) 

Az ismert amhe-démonok egyike. Sakálfejű volt, és a semmiből idézett maga 

mellé testőröket. (Szilágyi János - Amundok könyve,158/1/2) 

Kam-amatah (amu) 

Erős, Hedet vezetés alatt álló amund nemzetség, a legnagyobb harcosokat adta 

az amundok számra. Hagyományosan közülük kerül ki a Muad Munda mellett lévő 

Első Szolga, illetve az öt birodalmi oszlop hadurai, valamint a titkos szentélyek őrzői 

is. (Szilágyi János - Amundok könyve,95/4)  
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Kam-matah (amu) 

Az Első szolga. Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) 

kasztján belül, ahol a legrangosabbnak számít. Ő a hadsereg főparancsnoka, a vezetés 

művészetét legmagasabb szinten művelő amund. Ritkán nyerik el, és szerepe ilyenkor 

is inkább tanácsadói és kasztjának érdekképviselete a Muad Munda oldalán. 

Hagyományosan a Kam-amatahból (nemzetség) kerül ki. A kam-matah-ot 

hagyományosan kasztrálják, hogy ne alapíthasson nemzetséget. A Manifesztációs 

Háború alatt betöltetlen volt. (Szilágyi János - Amundok könyve,40/1, 95/4) 

Karithé-amatah (amu) 

Gazdag amund nemzetség. Területükön három folyó is keresztülfolyik. Vezetője 

nő, kiváltságuk az öröklődő istennői nem, így megszólítsa nem a hagyományos amthe, 

hanem amthé. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/3) 

Kasztok (amu) 

Az amondok társadalmát születésileg meghatározott, bár némileg átjárást 

biztosító kasztrendszer jellemzi. A népesség lapvetően két kasztra, a Hebet (szolgák) 

és a Hat-neb (papok) kasztjára oszlanak - ez utóbbi születéshez kötött, ugyanis a 

sötétben való ultralátás a feltétele - illetve az ezt a két kasztot kiegészítő társadalmon 

aluliakra, illetve a kasztrendszeren felüliekre oszlik.  

A kasztrendszer alatt a rinnák (rabszolgák) és a sznofuk (keverék nép) állnak.  

A társadalmi hebet kasztba tartozó alkasztok: szefer (dolgozó), rukhat 

(alázatosok), sznofru (kígyó-fejvadásznők), rhó (skorpió-fejvadászok), heviosho 

(lovagtestőr), hepet (nemzők), hebet (szolgák), matah (tiszt), és a kam-matah (első 

szolga). 

A társadalmi hat-neb kasztba több alkasztot is sorolnak, ilyen a gamhumtah 

(felügyelők), a namtah (tanítók), hattah (látnokok), katah (tudós papok), thann-magi 

(varázslók), marab (főpapok) kathé (legfelsőbb lények) és a namtahe-namtah (papok 

paja). 

Rendszeren felülinek a Muad Mundát, a ciklusok végén időszakosan megjelenő 

ciklus őrét tekintik. (TF,12/2/0,2; A halál havában,292/4; Vihar Ibara felett,437/1,3, 

Szilágyi János - Amundok könyve,37)  

Katah (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül. Tudós papok. Valamely isten szakrális feladatait látják el, magas szinten. Harci 

kiképzést is kapnak, és a seregekben egységbe kovácsolják amundjaikat. Ezek a 

haragmesterek. (Szilágyi János - Amundok könyve,41/1) 

Kathé (amu) 

Az amund kasztrendszer második legrangosabb alkasztja, az uralkodó papok 

(hat-neb) kasztján belül; a legmagasztosabb, legfelsőbb lény. Az Ősi Nép szemében az 

istenek megtestesülése, mindeki számára egyértelműen testesíti meg az amundok által 

oly vágyott transzcendenciát. A Manifesztációs Háború idején közülük került ki az a 

huszonhárom kiválasztott, akik befogadták Amhe-Ramun isteni lényét. (Szilágyi János 

- Amundok könyve,41/4) 

Kegyetlen (amu) 

Amhe-Ramun egyik elnevezése, mióta papjai erőszakkal átvették a hatalmat a 

régi főisten, Themes híveitől. (Sum,449/1/3) 

Kékarcú (amu) 

Lásd: Amhe-Ramun. (TF,12/2/0) 

Kék Hold Ura (amu) 

Amhe-Ramun közkeletű elnevezése, mely gyakran felbukkan más népek 

körében is. (Szerafizmus1,24/2/1) 
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Kema (amu) 

Az ismert amhe-démonok egyike. Macskafejű démon, ami képes volt 

semlegesíteni a leghatalmasabb átkokat is. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,158/1/2) 

Kemhahet-amatah (amu) 

Egy Kemhahet nevű Kam-mata által alapított, fiatal amund nemzetség. 

Alapítóját elfelejtették, vagy rosszul kasztrálták, ugyanis asszonynak hepet utóda 

született. Az akkori Muad Munda őt magát kivégeztette, ám nemzetségének erejére 

szüksége volt. (Szilágyi János - Amundok könyve,95/6) 

Kétkezes kopesh (amu) 

Nehéz amund fegyver, amit csak a legerősebb nemzők forgatnak. Ismeretes 

kétpengés változata is, amelyiken középen található a markolat, ez már-már 

szálfegyvernek számít. (Szilágyi János - Amundok könyve,109/1/1) 

Khate (amu) 

Amhe-Ramun kiválasztottjai, olyan főpapok, akik testüket ajánlották fel a 

kékarcú újjászületésére. A huszonhárom szakrális hatalommal átitatott testbe 

költöztette át aztán lényegét az Ynevre manifesztálódó amund isten. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,70/4) 

Kheb-thueeth (amu) 

Az amund démonok másik fajtája, szobordémon. A démonok ekként történő 

megidézése, egyáltalán, a mozgó, életet rejtő szobrok a délvidéken kevéssé ismertek. 

Egyedül Kránban találni hasonlókat, ott őrbálványnak, a pyarroni nyelvben pedig 

élőszobornak nevezik őket. Irányításukról az esetek többségében az úgynevezett 

bálványmester gondoskodik, ezt a szerepet az amundoknál bármelyik pap vagy Amhe-

démon képes ellátni. 

A kheb-tueeth démonok általában ember méretűek, amundot vagy Amhe-démont 

formáznak. A közamund (hebet) az istenek követeinek, megtestesülésének tartja őket, 

gyakorta imádsággal fordul hozzájuk, melyre a démon, a papok akarata szerint 

válaszol is. A nagyobb hatalmú kheb-tueeth démonokat kifestik, felékszerezik, olykor 

főpapok, nevezetes amundok vonásaival ruházzák fel. A manifesztációs háborúban az 

embernépek harcosai gyakran kerültek szembe olyan szobrokkal, melyeket démonai 

útján maga Amhe-Ramun vezérelt, és beavatottjainak arca helyett tulajdon vonásaival 

ruházott fel. (Sum,390/2/4; Renegát,281) 

Kopesh (amu) 

Az első Hirokin korszak gyakori amund fegyvere. Egykezes nyéllel, kis 

keresztvassal és sarlószerű pengével ellátott, nehéz és ezért emberek számára nehezen 

kezelhető fegyver. Kétkezes változata is létezik. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,108/2) 

Kristálypiramis (amu) 

A kráni amundok, pontosabban az amundok Asham törzsének központja, valahol 

a belső tartományok egyikében. (Szilágyi János - Amundok könyve,60/4) 

Manase (amu) 

Az amund szent szörnyetegek egyike, Themes papjainak szent állata, háromfejű 

sivatagi oroszlán; középső fejének pillantásával kővé dermeszti az óvatlanokat. 

Rendszeres emberáldozatot - szűz leányokat - kíván. Az első manasét a legenda szerint 

maga Themes teremtette a Bakht-vádi vörös agyagjából és szüzek véréből, 

valószínűbb azonban, hogy egy távoli anyagi síkról hurcolták be Ynevre az amund-

dzsenn-elf háborúk során. Noha fogságban is hosszú ideig élnek, meglehetősen ritkák: 

minden templomban csak egy rejtőzik belőlük. Hímnősek, önmagukat termékenyjtik 

meg, és akár harmadfél évszázadig is elvajúdnak egyetlen kölykükkel, akit a születést 
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követően el kell választani tőle. Elf nevük menethi. (B,149/1/6; Vihar Ibara felett, 

25/1, 439/4, Geofrámia,123/2) 

Manifesztációs Háború 

A jóslatok már a Psz. XXXVII. Század derekán figyelmeztettek az elveszett 

amund nép istenének, Amhe-Ramunnak hat évezred múltán várható visszatértére. A 

bosszúszomjas istenség feltételezhetően a dzsennek elpusztítására, az emberek 

rabszolgasorba alázására, és bujkáló népe dicsőségének visszaállítására törekszik. A 

jóslatok 3690-re, a Sötét Együttállás idejére ígérik eljövetelét. 

A pyarroni Fehér Páholy és a Krad-lovagrend többször tett kísérletet a 

manifesztáció körülményeinek felderítésére, és a jelenség megakadályozására, 

mindannyiszor sikertelenül – csak a Manifesztációs Háború kitörése után tisztázódott, 

miként játszotta ki Amhe-Ramun az Ősi Egyezményt. 

Psz. 3690-ben létrejött ugyan a manifesztáció, de két esztendeig nem hallatott 

magáról: feltételezhetően népe egységének helyreállításán munkálkodott. A 3692-es 

év derekán végül, al Abadana határainál amund hordák törtek elő a mélysivatagból. 

Felégették a dzsad falvakat, porig rombolták az idegen templomokat, kardélre hányták 

vagy rabszolgasorba kényszerítették az embereket: legyőzhetetlenné tette őket Ynevre 

szállt istenük hatalma. Az év végére elfoglalták a Taba el Ibarát, s megindultak a 

Kereskedő Hercegségek, Gorvik és a keleti városállamok ellen.  

Mint a hadtudósok vizsgálataiból kiderült, sikerüket nem tömegüknek – hiszen 

az embernépek hadereje több százszorosan felülmúlja létszámukat -, nem is a harcosok 

gyakorlottságának, hanem elsősorban a Manifesztáció és a papok szakrális 

támogatásának köszönhetik. Amhe-Ramun – az amund hitvilág szerint a háború és az 

egység istene – megsokszorozta híveinek harci kedvét és egységét, míg az ellene 

felsorakozó seregekben elhinti a széthúzás és a hűtlenség magvait. 

A manifesztációs Háború nyolcadik hónapjában, a Psz. 3692 végén, Krán és 

Pyarron kényszerű szövetségre lépett az Ynevre rontó iszonyat ellen. Összehangolták 

csapataik mozgását, közös rajtaütéseket szerveztek, és egyesítették mágikus erejüket a 

Manifesztáció szakrális hatalmának semlegesítésére.  

A Manifesztációs Háború – melyet a dzsennek ellen egykor már Ynevre szállt és 

általuk elpusztított isten okán másodikként emlegetnek, egészen a Psz. 3703-ig tartott, 

amikor is a Sápadt Angyalként ismert ősaquir elpusztította a manifesztációt. Más 

források Garmacor érdemeit is megemlítik. (Sum,390/2/6; Renegát,282; 

Fogadalom,289/2) 

Marab (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül; a főpapok. Ők alkotják azt az a legmagasabb rangú egységet, amely közvetlen 

viszonyban áll a pártfogó istennel. Példát mutatnak minden amundnak, a köznép 

bálványozza, másolja őket. Ők közvetítik az istenek akaratát is az amundok felé. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,41/3) 

Marab Essun (amu) 

Egy másik anyagi sík követe. Ritkán felbukkanó státusz az amund 

történelemben. A legendák szerint a Negyedkor vége felé, az amund-dzsenn háborúk 

lezárultával, Refis ciklusának kiteltével színre lépett Muad Munda egyben síkok 

követe is volt. Tanácsadója azonban áruló lett, így végül elmenekült, hazatért a 

testvérháborúból. (Szilágyi János - Amundok könyve,56/3) 

Matah (amu) 

A Manifesztációs Háború seregének önálló akarattal rendelkező tisztjei. Mind a 

hebet kaszton belüli önálló matah társadalmi alkasztba tartoztak. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,39/3) 
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Meneth (amu) 

Az amundok tradicionális fegyvere. Nem elsősorban ölésre, hanem roncsolásra, 

csonkításra, kínokozásra alkalmas. A széles rövidkardnyi fegyver pengéje ujjnyi 

vastag, élezetlen acél, melyet körben hegyes, éles gúlák fogaznak. Vágáskor a fogak 

tépik, szaggatják az áldozat testét, csúf és fájdalmas, nehezen gyógyuló, mély sebet 

ejtve. 

A meneth kialakulása az amund civilizációban kulturális okokkal magyarázható. 

Az amundok nem ismerik a vérteket, a páncélban a meneth fogai elakadnának, 

mezítelen, vagy könnyen öltözött ellenféllel szemben azonban igen hatékony lehet. 

Lélektani hatása sem hagyható figyelmen kívül: a test szépségét és tökéletességét 

mindennél többre tartó amundok szemében minden más eszköznél félelmetesebb. 

(Sum,391/1/3; TF,13/3/2) 

Meneth-sequor (amu) 

A kráni asham nemzetség lovagtestőrei által használt amund fegyver. Közel egy 

láb hosszú, enyhén hajlott pengéje fogazott, ötvözve krán és az amundok kultúráját. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,109/1/2) 

Muad Munda (amu) 

Az amund társadalmi kasztrendszeren felül álló személy, a Ciklusok őre. Csak a 

ciklusok végén jelenik meg egy-egy, hogy a nép javára munkálkodjon és átvezesse 

őket az átmeneti időszakon. Segítői mindkét társadalmi kasztot képviselik, a kam-

matah (hebetek, szolgák) és a namathe-namath (hat-nebek, uralkodó papok) 

személyében. A Ciklusok őrei mitikus alakok, akiket – még tanácsadóikat is – lassan 

elemészti természetellenes állapota, ám megjelenése mindig józanító hatással van az 

Ősi Nép fiaira. (Szilágyi János - Amundok könyve,42/1) 

Muezine (amu) 

Az amund panteon egykori tagja, Asham-Ramun hitvesének tartják. Az 

egyensúly és a kompromisszumok istennője volt, ezek az értékek kivesztek az 

amundok népéből. Szent állata a macska volt. Valamiféle bűnbeesés kapcsolódik 

hozzá, ami után tudatosan irtották és törölték ki emlékét. Szent szimbóluma a két 

nőalakból formázott homokóra volt. (Szilágyi János - Amundok könyve,30/2) 

Muezine-amateh (amu) 

Amund nemzetség, egyike a fajháborúkat követően Kránba menekült két amund 

törzsnek. Lassanként aquir befolyás alá kerültek, és végleg elpusztultak. Állítólag 

legkiemelkedettebb tagjukból vált később az Arctalan Vándor néven ismert entitás. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,60/2, 96/2) 

Namtah (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül; a tanítók. Hivatásuk legkülönb ismerői, ők tanítják az alsóbb kasztok tagjait 

egy-egy mesterségre, művészetekre. (Szilágyi János - Amundok könyve,40/5) 

Namtahe-namtah (amu) 

Az amund kasztrendszer legrangosabb alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) 

kasztján belül; a titkok kitudója, avagy a papok papja. Ő képviseli a Hat-neb 

kasztúakat a Muad munda oldalán. Minden papi és főpapi egység észese, benne 

egyesül a nép vallásos magasztossága és érzi, kire vagy mire vágynak éppen. 

Védelmébe veszi a ciklusok végén megjelenő más híveket, és ő maga is eltávolodik 

saját istenétől a többi javára. (Szilágyi János - Amundok könyve,42/0) 

Nassar-seeth (amu) 

Amund beavatási rituálé, a közösségbe tartozás kettős próbája. Amhe-Ramun 

hatalomra kerülésével függ össze. A vér próbája a kellő számú és megfelelő áldozat 

bemutatására, az akarat próbája az új hit melletti kitartás elbírálására szolgál. Aki 
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sikerrel jár, azt Amhe-Ramun az együvé tartozás jutalmában részesíti, és így az amund 

közösség részévé, a dolgozó rabszolgák verítékkel (és nem vérrel) áldozó kasztjának 

teljes jogú részévé válhat, önálló akaratától és nemzőképességétől időlegesen vagy 

véglegesen megfosztva, dolgozóként (szefer) szolgálhatja tovább a népet. (Vihar Ibara 

felett,441/3; Szilágyi János - Amundok könyve,38/2) 

Nefer (amu) 

Az ősi nép társadalmának nőnemű egyedei, nőstény. Az amundok is két nemet 

különböztetnek meg, akik tökéletesen kiegészítik egymást az utódnemzésre. Ez 

azonban bizonyos időszakokban nem a saját választásuk, hanem isteneik akaratának 

megfelelően alakul. (Vihar Ibara felett,441/4; Szilágyi János - Amundok könyve,36/5) 

Ne-fhup (amu) 

A gyűlölet művészete, a harci lázhoz hasonló tudatállapot elérését segítő amund 

képzettség, elsősorban a rhó-k használják. (Szilágyi János - Amundok könyve,119/2/2) 

Nefít-amatah (amu) 

Amund nemzetség, területei hatalmasak, de jórészt sivatagosak. Tagjai 

oázisokban, szigorú törvények szerint élnek. (Szilágyi János - Amundok könyve,97/1) 

Nethiree (amu) 

Lásd: Nesire. 

Nesire (amu) 

 Themes csókjából fogant, a vörös hold. Ő az amundok szerelem és szépség 

istennője. Az amund istenek közül ő veszítette el elsőként híveit, a Psz. IV. évezred 

hajnalán a Kékarcú hívei legyilkolták papnőit, híveit erőszakkal áttérítették. A Nap 

Harmadik Titkos Városának romjait lassanként elnyelte a homok. (TF,11/2/2) 

Nu'Goile (amu) kra 

A sakál, a kráni amundok Asham törzséből való, utolsó hercege, aki kráni 

amund lovag hevioso (lovagtestőr) volt. Krilehor második halált követően önkéntes 

száműzetésbe vonult, revennssá vált, és az Ibarába távozott. (Szilágyi János - 

Amundok könyve, 39/2; 60/4) 

Ombos (amu) 

A Vér Városa, az amundok egyik legősibb települése, az amund titkos városok 

egyike, noha azok rendszerébe nehezen illeszthető. Az Ibara keleti végein található, az 

óceán partján, katakombarendszerét kevesen lakják. Állítólag egy különös entitás is 

jogot kapott rá, hogy ott rejtőzzön, az Idő Uraként emlegetik, és a tapasztalati mágiát 

ismerő amundok hozzá tértek meg Kránból, hogy felélesszék az egykori thann-magik 

kasztját. (Szilágyi János - Amundok könyve,26/2, 94/6) 

Orab-hat (amu) 

Tisztázatlan eredetű amund ereklyekönyv, amelyről a világ egy dzsad renegát 

révén szerzett tudomást. A rendelkezésre álló információk szerint lapjai olyan 

döbbenetes részletességgel tükrözik vissza a múlt titkait, amelyre semmilyen más 

ismert varázstárgy nem képes. (Vihar Ibara felett,441/6) 

Ormazd (amu) 

A Fény Városa, az amund titkos városok egyike, noha azok rendszerébe nehezen 

illeszthető. Ismeretlen elhelyezkedésű amund település, amit a legendák szerint a 

Negyedkorban, Themes hatalmának csökkenésével nyugatra vándorló Ahura-amatah 

(nemzetség) tagjai alapítottak a sivatagon kívül, még a Negyedkor vége felé. Állítólag 

a sivatag északnyugati részén található, talán mér az Ibarán kívül. (Szilágyi János - 

Amundok könyve, 26/2, 54/4, 95/3) 

Örök Fényesség (amu) 

Themes egyik elnevezése. (Sum,450/1/1) 

Őrzők 
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Egy a sonioni kultúránál ősibb, másod- vagy harmadkori civilizáció félisteni 

hatalmú hírmondói, akik halállal büntetik a fekete opál megszerzésére törekvőket. 

(Geofrámia,129/1) 

Ra’Ashe (amu) 

A Veszett vad, kráni amund hevioso (lovagtestőr), aki Krilehor második halált 

követően önkéntes száműzetésbe vonult. Egy ideig a Halál Hetedik Nagymestere 

címet is viselte. (Szilágyi János - Amundok könyve,39/2) 

R-eefith (amu) 

Lásd: Refis. 

Refis (amu) 

Amund istennő, a földanya, Themes párja. A rejtélyes opálmező Themes forró 

csókjának nyoma testén. Kettejük nászából fogant Nesire és Amhe Ramun. Az amund 

liturgia az ő halva született gyermekének tartja a harmadik, a fekete vagy ezüst, más 

forrásokban láthatatlan holdat. (TF,11/2/2; Vihar Ibara felett, 67/6) 

Relea (amu) 

A Nap harmadik titkos városa, Nesire szent városa. A Psz. IV. évezred hajnalán 

pusztult el, Amhe-Ramun papjainak erőszakos hittérítő tevékenysége nyomán. (S; 

TF,11/2/2) 

Revenáns (amu) 

A kráni amundok kitaszítási rítusa, ami után el kell hagyniuk a Kristálypiramist, 

és jobb híján a külvilágban kereshetnek boldogulást. A törzsből kizárt páriák 

büntetésből, legjobb harcosaik jutalomképpen részesülnek benne. Egyaránt 

használatos magára a rítusra, státuszra és a kitaszított személy megjelölésére is. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,60/4) 

Rhea-teah (amu) 

Lásd: Relea. 

Rhó (amu) 

Skorpió-harcosok. Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) 

kasztján belül. Különlegességük, hogy eredetileg a hat-neb (uralkodó-papok) kasztjába 

születtek, de a lélekolvasás során megállapították elköteleződésüket valamelyik 

Amhe-Ramuntól eltérő isten felé. Az ilyen egyedek különösen kegyetlen kiképzést 

kapnak, sokan túl sem élik, ám a végére kiváló harcosok lesznek, ráadásul az Isteni 

látás képességét is bírják. Ők kapják a legveszélyesebb feladatokat, ellenségektől 

hemzsegő terepen, vagy más istenek szentélyeiben. A sznofrukkal együtt a Skiké-

rafhat (fekete szárny) másik fontos elemei. (Szilágyi János - Amundok könyve,39/1) 

Rid-net (amu) 

Amund varázstárgy, a bőrnyúzó. Különleges, hatalmú meneth. (Szilágyi János - 

Amundok könyve,111/2/1) 

Rikethé (amu) 

Folyó a Taba el-Ibarában. Két partjn terül el a Hankhmer nemzetség (amatah) 

területe. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/5) 

Rinna (amu) 

Szó szerint senki; amund megnevezés a rabszolgákra és a szolgafajok egyedeire. 

Az amundok társadalmának kasztrendszere alatt álnak, a más fajúak tartoznak ide. Ők 

végzik a legalantasabb munkákat, akár fel is áldozzák őket, például százszámra 

halnak, ha kell az építkezéseken, vagy a seregek előtt hajtva. (Ilyenkor elnevezésük 

rukhé-rafhat). Ínséges időben akár táplálékul is szolgálhatnak. (A kos és a kobra 

éve,366/4, Szilágyi János - Amundok könyve,36/2) 

Rukhat (amu) 



 

 

18 

Alázatosok. Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) kasztján 

belül. Ők valamilyen már nem alantas feladatot végeznek, gyakran művészetet 

gyakorolnak, akár az uralkodó papok között is szolgálhatnak. Munkájukért 

ellenszolgáltatást kérhetnek, és akár nevüket is feljegyzik, ha olyat alkotnak. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,38/3) 

Rukhé (amu) 

A tapasztalható művészetek gyűjtőneve és csoportja. Az ismeretek legelső 

kategóriáját jelentik, fontos, hogy megtapasztalhatók, átélhetők legyenek. 

Érzékszervek szerint csoportosítják őket, befogadói csoportok szerint rangsorolják 

őket. A rukhék közé tartozik a festészet, a szobrászat, a harc, az élettan, a kozmetika és 

a vadászat. (Szilágyi János - Amundok könyve,33/4) 

Rukhé-rafhat (amu) 

A seregek előtt hajtott rabszolgák (rinna) csoportjának neve hadászati 

értelemben. Az isteni mágia által megzavart tömegüket az ellenség közé hajtják, 

káoszt szórva szét közöttük, és az asztrális vihar mérgét hordozzák magukkal. 

(Szilágyi János - Amundok könyve,36/2) 

Sadabah (amu) 

Főpapi láncpalást. (Homályhozó,10/3) 

Shidov (amu) 

Egyike a shonnioni opálmező négy ismert nevű őrzőjének. Más források szerint 

csak ez a négy őrző létezik. (Szilágyi János - Amundok könyve,47/1, 160/1/1) 

Skiké-rafhat (amu) 

Fekete-szárny. Az amundok hadszervezetének különleges egységei, 

porfegyverekkel és szakrális mágiával segítik őket. Ide tartoznak a Sznofruk (kígyó-

fejvadásznők) és a Rhók (skorpió-harcosok). A legveszélyesebb feladatokat kapják, 

fejvadászokként, kémekként, orgyilkosokként és felderítőkként vetik be őket, gyakran 

mélyen az ellenséges vonalak mögött, ellenségektől hemzsegő terepen, vagy más 

istenek belső szentélyeiben. (Szilágyi János - Amundok könyve,38/4) 

Sonnion (amu) 

Másként a Nap Első Titkos Városa; az Ősi Nép egyik fő fészke az Ibara 

homoktengerén. Pontos helyét a Hetedkorban szinte senki nem ismeri, a 

mendemondák csak annyiban egyeznek, hogy e legendás települést minden dzsad 

porfészektől, oázistól és karavánúttól távol, a Mélysivatagban lelhetik meg a 

vakmerők. A legendák szerint Themes forró csókjának nyomán áll. Egyes források a 

Nap Harmadik Titkos városaként is emlegetik, ami megnehezíti a pontos kép 

kialakítását. (TF,11/2/2; Geofrámia,91/3) 

Sötét Együttállás 

„…A Démon Szeme csillagkép minden évezredben néhány hétig ragyog az 

ynevi égbolton – tekintete kedvez a sötét praktikáknak – azután visszahúzódik a 

Fekete Fátyol mögé, s csak a szeme sarkából tekint a világra. Az Elátkozott Utas 

századonként tűnik fel, két éjszaka alatt bejárja az ynevi eget – ideje alatt megerősödik 

a Külső Síkok befolyása. A két égi jelenség tízezer évenként egyszer figyelhető meg 

egyidejűleg…” 

Az Elátkozott Utas a Maharamnak nevezett, négy csillagból álló kapun lép a 

világra. 

Az Ynevi csillag-kalendáriumok a Pyarron szerinti 3690-es esztendőt a Sötét 

Együttállás éveként emlegetik. Maga az együttállás két éjszakára korlátozódik, de 

közeledte és múlta egyaránt befolyást gyakorol a mágikus praktikákra. A két éjszakán 

megnyílnak a síkokat elválasztó kapuk, a mitikus erővonalak megkönnyítik a gonosz 

lények megidézését. A jóslatok szerint ekkor született meg Amhe-Ramun második 



 

 

19 

ynevi manifesztációja, s világszerte rosszindulatú, túlvilági lények, démonok törtek át 

Ynevre. Kétségtelen tény, hogy mindenütt megerősödtek a titkos szekták, addig 

ismeretlen, sötét vallások szöktek szárba. (Renegát,286; Vihar Ibara felett, 61/1) 

Szefer (amu) 

Közamundok; az ősi nép társadalmának olyan hím egyedei, akiket Amhe-Ramun 

időlegesen vagy véglegesen megfosztott önálló akaratuktól és nemzőképességüktől. 

Az amund társadalom egyik alkasztja, a hebet (szolga) kaszton belüli legalsó 

lépcsőfok. Tulajdonképpen csak annyi különbözteti meg őket a rabszolgáktól, hogy 

eredetileg amundnak születtek. Számos más vallású, vagy külhonból hazatérő amund 

számára ajánlották fel – és választotta – a szeferré válás kegyét a halál helyett, így 

szolgálva tovább népüket. A szertartás neve Nassar-seeth, ami kettős próba, a véré és a 

hité, ami után a szeferi immár verítékével – és nem vérével – szolgálhatja az 

amundokat. (Vihar Ibara felett,445/3; Szilágyi János - Amundok könyve,38/1) 

Szekhem (amu) 

Az ismert amhe-démonok egyike. Bivalyfejű szörny, ami a manifesztáció 

fegyverzetéért volt felelős. (Szilágyi János - Amundok könyve,158/2/0) 

Szkarabeuszőrség (amu) 

A Hekumat-beli amund Temet amatah (nemzetség) katonái, akik az alsóváros 

rendjét is őrzik. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/4) 

Szakarabeuszurak (amu) 

A Hekumat-beli amund Temet-amatah (nemzetség) fejeit nevezik így a 

külországi hajósok. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/4) 

Sznofu (amu) 

Keveréknép. A „fél-amundok” elnevezése. A Negyedkor vége felé a vészesen 

apadó létszám okán is megjelentek az amundok soraiban az emberek, később a 

félvérek is. Az elmérgesedő fajháborúban sorra elhullottak, később pedig az amundok 

fajnemesítési programmal igyekeztek visszaállítani társadalmuk homogenitását. Mára 

halállal büntetik – vagy segítik meg – az ilyen egyedeket. A kasztrendszerben 

társadalmon alulinak számítanak, akárcsak a rabszolgák. Az ősi nép társadalmának 

köztes egyedei; nemüket Amhe-Ramun a közösség szükségleteitől függően határozza 

meg. (Vihar Ibara felett,445/4; Szilágyi János - Amundok könyve,37/1) 

Sznofru (amu) 

Kígyó-fejvadásznők. Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, a szolgák (hebet) 

kasztján belül. Az ide tartozó amundok felderítők, kémek, orgyilkosok és tábori 

szajhaként szolgálják a seregeket, a porfegyverekkel és szakrális mágiával segített 

Skiké-rafhat (fekete szárny) egyik fontos alkotóelemei.  (Szilágyi János - Amundok 

könyve,38/4) 

Talasea (amu) 

Refis istennő szent városa, mely a Psz. XXXVII. század derekán pusztult el, 

Amhe-Ramun papjainak hittérítő buzgalmának következtében. (TF11/3/0) 

Teithé (amu) 

A maradandó értékek, az ismeretek harmadik csoportja és gyűjtőneve. Emberi 

szemmel hétköznapi ismeretek tartoznak ide, az amundok ezeket is a rájuk jellemző 

alapossággal és művészi szinten művelik. Ide tartozik az írás, a kézművesség, a 

történelemismeret, az irodalom, a költészet, a tetoválás és a balzsamozás. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,34/2) 

Temet-amatah (amu) 

Amund nemzetség, a déli tengerpatron fekvő Hekumat alsóvárosát irányítják. 

Szkarabeuszőrségük tartja fenn a rendet, és így kapcsolatba kerülnek a megtűrt és 



 

 

20 

engedéllyel kikötő külországi emberekkel, akik vezetőiket szkarabeuszuraknak 

nevezik. (Szilágyi János - Amundok könyve,96/4) 

Teqahu-amatah (amu) 

A jelenlegi leggyengébb amund nemzetség. Számos területet vesztettek egykori 

birtokaikból - amik az Álmok-völgyében és a Duaron-tenger déli partvidékén volt, és a 

Manifesztáció arra ítélte őket, hogy mind a harcmezőn pusztuljanak. Ennek nem 

minden tagja tett eleget - őket máig megvetés övezi az amundok között. (Szilágyi 

János - Amundok könyve,96/1) 

Teremtés Méhe (amu) 

Lásd: Hafet Heper.  

Thala-theia (amu) 

Lásd: Talasea 

Thann-amatah (amu) 

A fajháborúk idejének egyik amund nemzetsége, akik a profn mágiák 

tanulmányozásának szentelték életüket. Később valamennyi tagjuk odaveszett a 

győzelemért. A kasztrendszer nekik köszönhető lépcsőfoka, a Thann-magi manapság 

már ritkán betöltött. (Szilágyi János - Amundok könyve,95/7) 

Thann-magi (amu) 

Az amund kasztrendszer egyik alkasztja, az uralkodó papok (hat-neb) kasztján 

belül. Az amund varázslók a Negyedkor környékén szerveződtek csoportba, és az 

istenek megtagadására buzdítottak. Mára eltűntek, noha a Kráni amundok Életorzók 

varázslórendje néhány tagja a Manifesztációs Háború után az Ibarába helyezte 

székhelyét. (Szilágyi János - Amundok könyve,41/2) 

Themes (amu) 

Az amundok napistene. Forró csókjának nyomát a mai napig testén viseli a 

földanya. Ez a rejtélyes opálmező, itt áll a Nap Első Titkos Városa, Sonnion. Papjai és 

hívei a Psz. XXXVII. században vagy mártírhalált haltak istenükért, vagy áttértek a 

futótűzként terjedő testvérhitre, a Kékarcú Amhe-Ramunéra. Szent állata a Manase. 

(TF,11/2/2; Geofrámia,123/2) 

T-heemeth (amu) 

Lásd: Themes. 

Thon-nion (amu) 

Lásd: Sonnion. 

T'zhenkala (amu) 

Amund város, amit a Negyedkor végén, Refis ciklusában hoztak létre, az 

alkalmazott térmágiáról elnevezett Első Hirokin korszakban. A különleges kapukkal 

működő város egyik fele az Ibarában, a másik fele Kránban volt. Romjai állítólag ma 

is megtalálhatók a Dzseizantól délkeletre, a legendák szerint rossz indulatú dzsinnek 

őrzik. (Szilágyi János - Amundok könyve,56/5, 94/3) 

UdKir (amu) 

Egyike a shonnioni opálmező négy ismert nevű őrzőjének. Más források szerint 

csak ez a négy őrző létezik. (Szilágyi János - Amundok könyve,47/1, 160/1/1) 

Uralkodó-isten (amu) 

Amhe-Ramun egyik elnevezése, melyet azóta kezdtek emlegetni, mióta papjai 

átvették az uralmat a vallás régi főistenének, Themesnek ynevi helytartóitól. 

(Renegát,266) 

Urrin-elíphim (amu) 

Az elfek amund megnevezése; szó szerinti fordításban „Gyökerek népe”. (Vihar 

Ibara felett,446/3) 

Úr-Tet (amu) 
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Az ismert amhe-démonok egyike. Sólyomfejjel rendelkezett, és megsokszorozta 

papjainak erejét. (Szilágyi János - Amundok könyve,158/1/2) 

Useb-het (amu) 

A legismertebb amund ereklye; egy türkizből faragott sakálfejű,  és egy 

mregzőld opálból lévő patkányfejű, arasznyi, jövőbe látó szobrok párosa. Tudományos 

körökben ez idáig csak az általuk kínált lehetőségek előnyeiről volt szó, ám a 

manifesztáció eljövetelével egyre több tudós elmét nyugtalanított a tény, hogy a 

szobrok mind gyakrabban tűntek fel az Ibarában. Sem rendeltetésükről, sem céljaikról 

nem tudni bizonyosat. Több forrás több nevet tulajdonít nekik, az abadanai szenr 

iratokban Hasseth és Detherth a nevük. (Sum,252/1; Vihar Ibara felett,231/3, 446/4) 

Vaskezű (amu) 

Lásd: Alex con Arvioni. (KKUK,353/2/5) 

Végső Tűz (amu) 

Az egykori Asham-Ramunra használt jelző. (Szilágyi János - Amundok 

könyve,29/4) 

Ymorre 

Sivatagi barlangokban és az amund templomokban élő, kisebb macska termetű, 

tömegesen előforduló húsevő bogár. (B,220/1/3) 

 


