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2460, a Változás ÉVe! 
 
Vásárfalva Szabad, Demokratikus Lakói! 
 
Az elmúlt hetekben világossá vált, hogy Ealdor Forwost Vásárfalva jelenlegi polgármestere képtelen 
ellátni feladatát. Egy ilyen gazdasági és kulturális potenciállal rendelkező, a régióban vezető szerepre 
hivatott községnek pedig állandó, elhivatott vezetésre van szüksége. 
 Az elmúlt évek elhibázott gazdasági döntései és a felelősség folyamatos hárítása vezettek 
odáig, hogy Vásárfalva a régió befektetési szempontból legkecsegtetőbb pozíciójából sereghajtóvá 
vált. Mindezért pedig egyedül egyetlen személy, Ealdor Forwost tehető felelőssé. 
 Most azonban eljött az idő, hogy Vásárfalva lakói saját kezükbe vegyék a sorsukat. Itt az 
alkalom, hogy vértelen forradalommal a haladás útjára tereljük szeretett falunkat. Csak és kizárólag 
együtt, közös akarattal indulhatunk meg a fejlődés felé! Együttes erővel merhetünk nagyot álmodni és 
ezeket az álmokat a valóság talajára ültetni. 
 Minden efféle kezdeményezésnek azonban szüksége van egy vezetőre. Egy olyan 
személyre, aki képes átlátni a társadalom összekuszálódott szálait, aki képes szükség esetén hezitálás 
nélkül dönteni, és akit nem mételyezett meg a mindenhová beférkőzött korrupció. Egy olyan vezető, 
aki makulátlan múltjával fároszként mutathatja nekünk az utat a Homályból a Fényre. Szerencsére a 
Közösen Vásárfalváért Szövetség, a KVSZ sorain belül 
akad efféle egyén. Szövetségünk egyedüli jelöltje a 
polgármesteri székre nem más, mint Zsömle kutya. 
 Zsömle, ellentétben a falu más lakóival, 
együttes szimpátiánkat élvezi. Az elmúlt ciklusban 
gyakorlatilag nem voltak rossz döntései, legfőképpen 
azért, mert akkor még nem élt. Gyermeki 
ártatlansága, egyszerű világképe és egyedülálló 
kommunikációs képességei, valamint a korrupcióra való 
teljes képtelensége ideális vezetővé teszik Vásárfalva 
számára. Kérjük, hogy amennyiben Ön is így gondolja, ne 
habozzon voksát a legszőrösebb jelöltre letenni! 
 
          Köszönettel:  
      Közösen Vásárfalváért Szövetség 



RhoVanion KüRtje 

 
avagy a varázstárgy, amit a vásározók titkon kerestek: 

bár mind más néven ismerték – mint az Éberen Őrködő, a Tűzsárkány Szarva, a Mérgek Gyógyítója 
és Scatha Lánca – 

egy és ugyanaz! 
 
„Uralkodói jogomnál fogva hűséges szolgámnak, M. Forwostnak adományozom ezt a földet. 
Alapíttassék itt falu Haurnhaldan (Kürtősfő) néven, hogy hűen őrizze Vadonföld egységének zálogát, 
mely egyben országaink legbecsesebb kincse” – olvasható a Kürtöt rejtő ládában pecséttel hitelesített 
okirat.  
 
Kevés feljegyzés említi Rhovanion Kürtjét, mely évszázadokon át titokban maradt annak ellenére, hogy 
hajdanán Középfölde minden szabad népe sokat köszönhetett neki. Sok utánajárás, kérdezősködés, a 
polgármester titkos jegyzeteinek az átolvasása, és a Kürtöt alaposan megvizsgáló Szürke Gandalf 
kikérdezése után a Vásárfalvi Hírmondó most feltárja ennek a különleges tárgynak az igaz történetét. 
 
A Kürtöt annak idején a gondoriak ősei, a númenoriak készítették. Mikor Rhovanion Királyságát 
megalapították, hogy óvja Gondor északkeleti határvidékét, Gondor ura ezt a mágikus Kürtöt 
adományozta Rhovanion első királyának. A Kürtöt akkor volt szabad csak megfújnia az arra 
legméltóbbnak az udvarban, amikor nagy veszély fenyegette egész Vadonföldet. A Kürt mágikus 
hangja ilyenkor Középfölde legtávolabbi vidékein is tisztán hallható volt, a szabad népek szívébe 
bátorságot és erőt öntött, az Ellenség szolgáinak a szívébe félelmet és rettegést ültetett. Hosszú korokon 
át segítette Rhovanion Királyságát a Kürt, mely Középfölde szabad népeinek az egységét is 
szimbolizálta.  
 
Ám a történelem viharai során, mikor az ország fokozatosan elpusztult és a királyság megszűnt, 
Rhovanion Kürtjének a sorsa is feledésbe merült. Sem a tündék, sem a törpök, sem a hobbitok, sem az 
emberek nem ismerték annak idején a teljes igazságot, s a töredékek, melyek valahogy eljutottak 
füleikbe, már erősen elszakadtak eredeti formájuktól. Mindenki másképpen kezdett el emlékezni az 
általa halott történetekre, s a mesék egyre színesebbek lettek, így nem csoda, ha minden nép más és más 
legendát alakított ki róla a századok múlásával.  
 
Rhovanion Kürtje azonban nem pusztult el. Az utolsó vadonföldi király bölcs sugallattól vezérelve 
alapított egy falut, melyet Haurnhaldan-nak, azaz a közös nyelven Kürtösfőnek nevezett el. Mikor látta, 
hogy országát már nem mentheti meg, hűséges szolgájára, a Forwost-család ősére bízta a Kürtöt, hogy 
ebben a faluban rejtse el, és őrizze titokban. A falu a történelem során azonban más nevet kapott 
lakóitól, Vásárfalva lett belőle, mert Vadonföld népeinek találkozóhelye lett, és ezáltal – bár nem tudtak 
róla - az egység újraélesztésének egyetlen esélyévé vált. A település régi neve is lassan feledésbe 
merült. A Kürt titkát csak a polgármesterek őrizték generációról generációra, de a Nagyvásárok 
történetében sohasem fújta meg senki sem.  
 
Ealdor Forwost nem beszélt róla senkinek, hiszen titokban kellett tartania, s csak leszármazottjának 
vagy hivatali utódjának tovább adnia. De így vagy úgy, mégis csak kiszivároghatott a híre valahogyan, 
ha a Feketemágus figyelmét is felkeltette, és ideküldte miatta Drúthield nevű szolgáját. Nem kizárt, 
hogy a Kürt titka okozta a polgármester vesztét, talán elfogták és kivallatták, mit tud. 
 
 
 

VH : Milyen szép gondolat. Kár, hogy Te ezt már nem tudtad megadni neki. 
(Widuwe csöndesen elsírja magát) 
VH : Milyen érzés volt eltitkolni a szerelmeteket mindenki más elől? Nem volt nagyon rossz? 
W: Valójában kifejezetten izgalmas volt. 
VH : Tehát senkivel nem osztottad meg a titkot? 
W: Ó, csak a barátaimmal. Azt akartam, hogy ők velem együtt örülhessenek. Wundor például azonnal 
rájött. Előtte nem is tudtam volna eltitkolni, óvodás korunk óta Ő az egyik legközelebbi barátom. 
VH : Úgy hallottuk, Baldornak egy nagyobb emlékművet akarnak állítani a falusiak, mit szólsz Te 
ehhez? 
W: Természetesen nagyon örülök neki, hiszen egy ekkora hős, mint Ő, igazán megérdemli az 
elismerést, bár ő maga soha nem kérte volna. Mégis úgy hiszem, ez egy elkésett gesztus, mivel életében 
sokan gúnyolták őt, és nem vették a fáradságot, hogy megértsék, mekkora terhet cipel a vállán. 
VH : Néhányan a vásározók közül úgy vélték, jobban mutattál volna Wundor, a kovácsmester oldalán. 
Erről mi a véleményed? 
W: Ezt honnan… úgy értem… hogy merült fel bennük az ötlet? (láthatóan zavarban jön) 
VH : Tehát azt mondod, nem kedveled Wundort? 
W: Hogyne kedvelném… remek ember. A megboldogult férjem is nagyra tartotta őt. Régi családi barát, 
és nem tudom, miért gondolják, hogy köztünk a barátságnál több is lehetne. 
VH : Wundor támogat téged ezekben a nehéz órákban? 
W: Hogyne, az egész falu támogat… nagyon kedvesek. Mégis azt hiszem, Wundor támogatása 
mindennél többet jelent számomra. 
VH : És hogy látod a jövőt? Tervezel-e még egyszer 
férjez menni? 
W: Nem is tudom… ezen eddig még nem tudtam 
gondolkozni. Viszont mivel soha nem voltam még igazán 
egyedül, talán eljött az idő arra, hogy saját lábamra 
álljak. Szeretnék hasznos tagja lenni Vásárfalva 
társadalmának. Esetleg, ha már itt van ez az üresen álló 
szatócsbolt a kovácsműhely mellett, talán kezdhetek 
valamit vele. Wundor már megígérte, hogy mindenben 
segít. 
VH : És milyen jellegű tevékenységre gondoltál? 
W: Vendéglőt szeretnék nyitni. Sok gasztronómiai 
újdonsággal és különleges ízzel találkoztam a 
Nagyvásáron, mint például a hobbitok újszerű 
limonádéja, a lembas, illetve a szturamisu – úgy 
gondolom, van fantázia az egyre bővülő népközi 
konyhában. A vásározók ajánlásával népszerűsíteném a 
Baldor Sírköve elnevezésű süteményt. 
VH : És itt leszel a következő Vásár idején is? 
W: Természetesen, bár sok szomorúság ért, de nekem ez az otthonom. 
 
Beszélgetésünk végeztével Widuwe egy-egy csokor gondoljrám virágot helyez elhunyt férje fejfájához, 
valamint Baldor friss sírhantjára, majd közeli barátjába karolva maga mögött hagyja a szomorú múlt 
kísértetét, és mosolyogva távozik a boldogabb jövő felé. 

Widuwe válaszúton – 
Múlt vagy Jövő? 



Vajon miért kell ennyi pofont 
kapnia Widuwénak? Mit vétett az 
özvegy, amiért a sors ennyire 
kegyetlen leckékkel bünteti? 
Átokról susmognak. Olyan átokról, 
amit a jelek szerint a falu bábája 
sem képes leszedni "védencéről".  
Bínen átoktörő karkötővel 
igyekezett megtisztítani Widuwe 
életét - ám nagyon úgy tűnik, hogy 
a varázslat nem sikerült. 

„A sok ember vonzza a Gonoszt.” 

inteRjú WiduWÉVal 
 
Átok sújtja Vásárfalva ifjú özvegyét? A kérdés jogos, hiszen 
Widuwe (26) élete megdöbbentőbbnél megdöbbentőbb 
fordulatokat vesz. Először férjét, most pedig titkos szerelmét 
veszítette el. Vajon mivel szolgált rá a népszerű fiatalasszony 
ezen a tragédiákra? És mi jöhet még? 

Emberfeletti erőre van szüksége ebben az évben 
Widuwénak. A derék szatócs halála után az özvegy olyan mély 
gödörbe került, ahonnan a sors valamiért nem akarja 
kiereszteni. Amikor sikerül megkapaszkodni a peremen, 
valami rendre visszataszítja a mélybe. Pedig annyira szépen 
indult minden. 
 A csinos özvegy csak lapunknak árulta el, mit érez 
valójában a tragédia súlya alatt. Felidézve a szomorú 
emlékeket, a Temetőkertben találkoztunk az ifjú asszonnyal, 
aki a ránehezedő nyomás alatt is ízlésesen állította össze 
aznapi ruhatárát. Smink nélkül, sima barna szoknyában és lapos sarkú cipőben érkezik, mindössze egy 
hanyagul vállára vetett, hófehér selyemfátyollal adózva a divatnak. 
 
Vadonföldi Hírmondó: Widuwe! Köszönjük, hogy időd szakítottál ránk! Hogy érzed magad? 
Widuwe: A körülményekhez képest egészen jól, köszönöm. A falusiak nagyon sokat segítenek nekem, 
amiért nem tudok elég hálás lenni. A bábaasszony ingyen alakította át a gyászruhámat az idei divat 
szerint. A Nagyvásár végével most sokkal nyugodtabb itt az élet, és most jól esik a csend. És ez nem 
azt jelenti, hogy nem voltak nagyon kedvesek a vásározó népek, csak hát ilyen helyzetben… jobb így. 
VH : Ha már a vásárról beszélünk, mi a véleményed az 
idei Nagyvásárról? 
W: Nem is tudom. Annak ellenére, hogy eleinte nagyon 
örültem egy kis nyüzsgésnek a hosszú gyászidőszak után, 
mint tudjuk azért… 
VH : …sok a munka vele? 
W: Nem is az, hogy sok a munka, de tényleg sok bajt 
hoztak. 
VH : Kérlek, ezt fejtsd ki! 
W: Hát, ha nincs itt az a sok nép, nem kerül ide egy 
Nazgûl… meg minden… 
VH : Tehát őket hibáztatod Baldor haláláért? 
W: Dehogy hibáztatom! Csak úgy gondolom, a sok ember 
vonzza a Gonoszt. 
VH : Beszéljünk másról, nosztalgiázzunk! Hogyan ismerkedtetek meg Baldorral? 
W: A férjem halála után szörnyen unatkoztam. Sokat segítettem Ribiszkének a Trollban, főleg miután 
összevesztek Irriannal. Ott láttam meg először Baldort, és rögtön biztos voltam benne, hogy ő egy igaz 
ember. És azt is azonnal észrevettem, hogy nagyon szereti a kiskutyákat. 
VH : Ezek szerint első látásra szerelem volt? 
W: Igen, azonnal hevesen vonzódni kezdtünk egymáshoz, bár ő kicsit talán be volt csípve aznap este… 
VH : Ha már témánál vagyunk, mi a véleményed Baldor és az alkohol viszonyáról? 
W: Úgy gondolom, hogy egy hős katonának, akinek nincs otthona, és szeretetre vágyik… (zavarba jön) 
Nem menekült volna az alkoholba, ha lett volna egy otthona és egy szerető család veszi őt körül. 

Rhovanion Kürtje most, az Éber Béke utolsó évében, a 400. vadonföldi Nagyvásár idején ismét 
előkerült, hála a vásározók kitartásának és bátorságának. Dol Guldur fenyegetésének árnyékában úgy 
döntöttek, ismét szükség lehet eme ajándékra (quenyául: anna). Ezért Szürke Gandalfra bízták, hogy 
keressen egy arra méltó hadvezért, aki, egyesítve Vadonföld seregeit, meg tudja védeni Középfölde 
Szabad Népeit és helyreállítja a békét. 
 

VásáRzáRó dal 
szöveg: Angwen 
dallam: Vois Sur Ton Chemin (Les Choristes) 

 

 Ébred a homály 
 Föld mélyéből árnyak kelnek 
 Megfakult a nyár 
 És félve búj a gyermek 
 
 Refrén: 
 Hát szítsd a reményt 
 És emlékezz rá 
 Hogy láttad a fényt 
 Vezess hozzá 
 
 Támad a homály 
 Véres földből átok sarjad 
 Bolygó lélek jár 
 És tort ülnek a varjak 
  
 Refr. 
 
 Tűnik a homály 
 Föld mélyéből mag csírázik 
 Tisztul majd a táj 
 S a hajnal felszikrázik 
 
 Refr. x2 

Egyedül a halotti máglya 
mellett… 



   az enteK indulója 
 Gyűrűk Ura versbetét, a Hagyományőrző Céh újrafordítása 

 
 Jövünk, jövünk, a dob pereg, te-ronda-ronda-ronda-rom! 
 Jövünk, jövünk, a lég remeg, te-rúna-rúna-rúna-rom! 
 
 Vasudvard vár! Vasudvard bár ős sziklafal és kő és zár 
 Vasudvard bár rideg, szilárd, csak puszta kő és csont-kopár 
 Megyünk, megyünk, itt jő a had, a fal reped, a zár hasad 
 A láng lobog, vad tűz ropog, kohó hörög, a láb dobog. 
 Fuss homály, ma reng a föld, jövünk, jövünk, a dob pereg 
 
 Vasudvard, jő a végzeted, 
 A végzeted, a végzeted! 
   * 
 
 We come, we come with roll of drum, ta-runda runda runda rom! 
 We come, we come with horn and drum, ta-rúna rúna rúna rom! 
 
 To Isengard! Though Isengard be ringed and barred with doors of stone; 
 Though Isengard be strong and hard, as cold as stone and bare as bone, 
 We go, we go, we go to war, to hew the stone and break the door; 
 For bole and bough are burning now, the furnace roars -- we go to war! 
 To land of gloom with tramp of doom, with roll of drum, we come, we come; 
 
 To Isengard with doom we come! 
 With doom we come, with doom we come! 
 
 

 siratódal a bakacsinerdei tündék 

(Bakacsinerdei tündék) Himnusza 
 
Álmodj, álmodj, holdsugár Ott, messze túl az Anduin folyón a tünde-nép 
Hunyd le szemed, álom vár árnyas erdő fái közt dalolja énekét. 
Nincsen többé, ami fáj Szarvas nyomában útra kél, 
Hosszú álom vár iszik, zenél és vígan él, 
  ha éj leszáll és fáklya gyúl, a jókedv lesz az úr. 
Álmodj, álmodj, holdsugár 
Anyád ringat, aludjál A csarnok mélyén lantot penget ifjú tünde-lány, 
Mindig együtt lesztek már párban ropja már a táncoslábú mindahány, 
Hosszú álom vár a jó bor bőven csordogál 
  és összekoccan száz pohár 
  ha trónusáról áldást mond ránk Thranduil király. 
 
  Öröktől fogva jó anyánk e szép lombos vidék, 
  a Nagy Tengerről népünk ajkán nem szólnak regék, 
  hajóútról nem álmodunk, 
  íjat feszít erős karunk 
     és óvjuk, védjük erdeink, mert nincs más otthonunk. 

A nép ettől meg nagyon bekábul 
Radagast meg Drúthiel követ oszt 
Kardjával jön feléd Aragost 
Véget vetek én most a dumámnak 
Hiszen előttem már sokan pofáztak  
 
Refr. 

 

oRK altató  
a Hagyományőrző Céh műve Lajos, a lidérc is kapkodta a lábát, 
 Mocsár mélyén őrzi püffedt holtak álmát. 
Bújj be az odúba, felkelt már a nap Sárkány Samu szívét átjárta a fegyver, 
Ha nem kotródsz gyorsan, anyád megharap Tóvárosra szállt egy szerencsétlen reggel. 
Nem maradhatsz kinn a napon, Nem maradhatsz kinn a napon,  
Aludjál már, te kis takony. Aludjál már, te kis takony.  
   
Barlang mélyén alszik Balrog Boldizsár Ottokár az óriás horkol a hegy alatt, 
Csendesen parázslik, nem gyullad ki már Hangja megremegtet erdőt és kőfalat. 
Tóbiás, a troll is kinn maradt a múltkor, Olifánt Orsolya sem feküdt le szépen 
Azóta is tudjuk, hogy néz ki egy kőtroll. Harminc éhes hobbit nyárson süti éppen. 
Nem maradhatsz kinn a napon, Nem maradhatsz kinn a napon, 
Aludjál már, te kis takony. Aludjál már, te kis takony. 
 
Szundikál a mélyben Wolfgang is, a warg Nándor, a Nazgúl álmodik az Egyről 
Nem vadászik nappal, nem tép ki több kart. Sikolyától nem hull kőszikla a hegyről. 
Keselyű Klementín fenn maradt az égen, Hegyalatti Károly halálhírét dobold: 
Széttépték a sasok, ott döglik a réten. Ő volt az utolsó napon járó kobold. 
Nem maradhatsz kinn a napon, Nem maradhatsz kinn a napon, 
Aludjál már, te kis takony. Aludjál már, te kis takony. 

 

Vti – röVidHírek 
* A vásár nyolcadik napján hírhedt-híres Uzsorásunk ismeretlen körülmények között végre 
visszakaphatta nevét. Rowur egyelőre nem nyilatkozik. 

* Aragost elhagyta a falut, néhány napja az északi határvidéken látták. 

* Wundor jegygyűrűt csináltat. Az ékszerkészítő céh munkatársa nem árult el többet. 

* A következő évre nagyobb mennyiségű zuhanyfüggöny-rendelést adtak le - tájékoztatta irodánkat egy 
ismeretlen bejelentő. 

* Állítólag a csapok is rendben lesznek. PP. 

* Ribiszke tovább lépne. Magát megnevezni nem kívánó forrásunk szerint a csaposlány 
szerencsebarlanggá alakítaná át a sárkánybarlangot. Úgy tudjuk az alaptőkét Wundor biztosítja. A 
vásárfalvi céhbíróságon már bejegyeztették a „Wundor-bár” márkanevet.  „Hát ez kínos.” 
kommentálta Medugál. 

* A vásározók Szürke Gandalfra bízták Rhovanion Kürtjét – tájékoztatta a VTI-t Bínen. Döntésük közös 
elhatározásból született, bár néhányan szívesen látták volna a Kürtöt Aragostnál, vagy a kósza 
Ardornál. 

VTI – Vadonföldi Távirati Iroda 



 suhatag-Rap 
 

Author: CSONTOS CSÜLÖK THE SZTÚR Feat. OLLÓS OLLIE -WERE OF SUHATAG 
with the help of GROUNDSHAKING GILLZ 

Performed with: RADIKÁLIS RATZKHA and KÓTYAGOS KARESZ 
 

Ahogyan a Völgy békés kereskedői látták Vásárfalva vad vidékét 
 

Suhatagi suhancok - Szevasztok! 
Bakacsinerdei betyárok - Szevasztok! 
Éotheod éoredek - Szevasztok! 
Nősziromföldi Némberek - Szevasztok! 
 
és a lemezlovász 
A HÁZBAN! 
 
Refr.: 
Vásárfalván kemény az élet 
Ide jönnek a durva népek 
Eléd lépnek és Castart kérnek 
Azt kérded, hogy mér’ ilyen az élet 
 
Vers 1 
Suhatagi maffia sétál az utcán 
Odajönnek, kifosztanak nagyon durván 
Hegyesfülű népek lopják a miruvort 
Ügyes kis csínyük nem kavart nagy port 
A csikós népek meg Gondorba mennek 
Nagyon örülnének egy sárga nyeregnek 
Gyapjas lábú alacsony emberek 
Hajnaltól alkonyig alkudoznak veled 
 
Refr. 
 
Vers 2 
A kótyagos trollban ott vannak sorban 
Kemény cuccok vannak a borban 
Tüzesek népek a csajok meg szépek 
A lembaszban ott van a méreg 
Egymás harcol Wundor és Baldor 
E két kemény csávó kihúz a bajból 
Sott egy kissé nagyon bolond 
A nyakába kéne egy jó nagy kolomp 
 
Refr. 
 
Vers 3 
Hátradőlsz nevetve, tekersz egy spanglit 
Az uzsorás meg közben a sarokból rád sandít 
A Garabonciás ütős cuccot árul 

baldor sírköVe 
Aeglos receptje 

 
Hozzávalók (kis adaghoz): 
 
- 8 tojásfehérje   - sárgabarack 
- 3-4 tojássárgája   - kakaópor 
- cukor    - tejszín 
- 100 g mandulareszelék  - kávé 
- 1-2 ek. liszt   - cukros mandula vagy dióőrlemény a díszítéshez 
- 250 g mascarpone   - sütőpapír (jó minőségűt válasszunk!) 
 
Elkészítés: 
 
A tészta: 
A tojásfehérjéket verd kemény habbá egy nagy edényben, miközben cukrot szórsz hozzá. Fontos, hogy 
csak addig cukrozd, amíg még nem túl édes. Érződnie kell rajta az édes íznek egyértelműen, de ha 
túlcukrozod a tészta olyan ropogós lesz mint egy habcsók. Amikor már annyira kemény, hogy a 
habverő mintája megmarad rajta, keverd hozzá nagyon óvatosan először a lisztet, majd a 
mandulareszeléket habkanállal úgy, hogy ne essen össze a hab. 
Ha egyenletes krémet kaptál, öntsd az egészet egy sütőpapírral bélelt sütőformába és süsd alacsony 
hőmérsékleten (180°C v. 3-4 fokozat) 20-30 percig. A sütés ideje sütőfüggő, a tészta könnyen odaég, 
ezért mindig végezzünk rajta tűpróbát, hogy a közepe megsült-e már és ne süssük túl. A készre sült 
tészta teteje arany-színű. 
 
A krém: 
A mascarpone krémet tedd egy tálba és keverd össze alaposan a tojássárgákkal és ízlés szerinti 
cukormennyiséggel. A barackokat vágd apró szeletekre és keverd a krémhez. Hagyd állni 20-30 percet. 
 
Amikor a tészta megsült, óvatosan eltávolítjuk róla a sütőpapírt (vigyázva, nehogy darabokat tépjen ki a 
tésztából - a tábori sütőpapír gyatra volt, így fél órát kapartuk le róla a sütit!) és attól függően, hogy 
mennyire duzzadt meg, vagy keresztbe vagy félbe vágjuk, hogy két azonos méretű darabot kapjunk. A 
két lap közé kenjük jó vastagon a krémet és elsimítjuk a szélén, hogy a kifolyó krém a lapok oldalát is 
borítsa; ezt szórjuk be a reszelt dió-, vagy mandulaőrleménnyel díszítésként. A tetejét kávés 
csokikrémmel díszítjük, ízlés szerint elkészítve. 
 
Jó étvágyat, Baldor emléke örökké bennünk él! :) 
 
Megjegyzések: 
- A krémet más gyümölccsel is el lehet készíteni. Én eredetileg szederrel képzeltem el, csak a sok eső 
miatt a mezőn nem értek meg rendesen. Érdekes lehet még kipróbálni vegyes-pirosgyümölcs mixet is 
(fagyasztva is lehet kapni), amiben ribizli, szeder és málna van. Lényeg, hogy savanykás gyümölcs 
legyen benne. 
- Lehet, hogy a torta kicsinek tűnik, de egy kis falat megtölti egy felnőtt gyomrát. :D 



gandalf gasztRo-túRán 
avagy nehéz manapság minőségi vendéglátásra akadni 

 
Vadonföld egzotikus ételkülönlegességeiről, fűszeres vadhúsairól, erős söréről, minőségi borairól 
ismert Középfölde egyéb tájain, azonban Eriadortól Haradig nem szól egyetlen híradás sem arról, 
milyen vendéglátóipari helyekre érdemes beülni, hogy ezeket a gasztro-csodákat megízlelhessük. 
Rhovanion Királyságának felbomlása óta e vidék igen gyéren lakott, az utak olyanok, amilyenek, a 
veszély-forrásokról nem is szólva. Ilyen körülmények között igazi kincs, ha egy jó minőségű fogadóra 
akadhat az ember. Vagy istar. Vagy tünde. Vagy törp. Vagy félszerzet. Vagy egyéb jószándékú 
humanoid lény. Ebben a furcsa, és vendégmarasztalónak korántsem mondható vidéken üdítő kivétel és 
vendéglátóipari színfolt Vásárfalva. Ebben a faluban mindig jár az idegennek egy mosoly, egy segítő 
kar, egy szívélyes útba igazítás és sok-sok helyi pletyka. Ám a település nem csupán Nagyvásáráról 
híres, hanem itt található Vadonföld legjobb, legszínvonalasabb, leghíresebb fogadója és kocsmája 
egyben: a “Fogadó a Kótyagos Trollhoz”.  

A fogadó eredeti neve Kopasz Tünde volt, ám a vásárra ellátogató tündék érzékenységét sértette a név, 
így a tulajdonos, Medugál, a vendégek igényeinek megfelelően átnevezte Kótyagos Trollá, gondolván, 
hogy az esetlegesen a faluba tévedő, olvasni nem tudó trollok úgysem inni akarnának elsősorban. A 
400. Nagyvásár emlékezetes eseményei után azonban a helyi közösség kezdeményezte, hogy a hős 
Baldor emlékére a “Fogadó a Részeges Veteránhoz” elnevezést használják. Medugál egyelőre nem 
cserélte le a cégért, mondván, hogy nem akar egy harmadikat csináltatni, mert nem jönne ki a 
költségvetésből. 

Ennyit a Troll történetéről. De mitől is lett Vadonföld legjobb vendéglátóipari egysége? A széles 
italkínálat, a vaskos történetek, a csaposlányként szolgáló Ribiszke varázsa, vagy Medugál mosolya a 
titka? Egy magára valamit adó mágus nem ad a kósza hírekre, és maga jár utána! Vándor 
garabonciásnak öltözve el tudtam vegyülni a vásározók között, és így volt lehetőségem felkeresni a 
Trollt anélkül, hogy felismertek volna. Az ódon, csalogató épület Vásárfalva dicső múltját idézi, nem 
elképzelhetetlen, hogy még akkor épült, amikor Haurnhaldan volt a település neve. Meleg, barna 
színeivel még a közösségtől félrevonuló Radagast szívét is megdobogtatja, igényes, művészi cégére 
alkotói dicsőségére válik! Bájos, zöld környezet, szomszédos tó, a füvön kiégett foltok - mi kellhet még 
egy jó fogadóhoz?  

Amint beléptem, egyből üdvözöltek, hellyel kínáltak, és gondoskodtak a szórakoztató társaságról is. 
Egy idő után persze fárasztott a sok mellém ülő a különös kérdéseivel, de a Troll személyzetének 
figyelmessége ugyancsak dicsérendő! A vendégek kulturáltak és tudnak viselkedni: nem vernek össze, 
nem rabolnak ki és nem isszák meg előled az italt, ellenben folklórműsorokat rendeznek a tiszteletedre. 
Itt meg kell említeni egy helyi specialitást, melyet az itteniek “pajtapartinak” neveznek, ennek során 
hangosan dübörgő zenére vonaglanak a tartógerendákon. Nagyon bájos tánc, csak egy kicsit heves. 
Visszatérve a gasztronómiai élvezetekhez: az ital minőségét nem érheti panasz. Nincsenek benne 
legyek, nem köp bele a felszolgáló, nem lóg bele az ujja, és még a sörük sem melegebb a 
szobahőmérsékletűnél. Étlapot ugyan nem adnak, de a borkorcsolyára vágyó, éhes mágusnak mindig 
akad a pult alatt egy kis maradék sütemény vagy sós rágcsa a vásárnyitó fesztiválról. Nem szólnak rám, 
ha ételt viszek magammal máshonnan és ott fogyasztom el, de ha alkoholos italt próbálnék 
becsempészni, megfenyegetnek azzal, hogy: “TÉRÍTÉS NÉLKÜL HAZAKÜLDÜNK!”, bármit is 
jelentsen ez.  

Éjszakánként megélénkül itt az élet, ilyenkor száznál is több ember (és egyéb szabad nép tagja) 
próbálja meg bezsúfolni magát az épületbe, folyamatos mozgást fenntartva az italpult és az ülőhelyek 
között. Este leköltözik ide a tőzsde is, melynek során értéktelen árucikkeket csereberélnek értéktelen 
fémkarikákra, de láthatóan nagy izgalomban tart mindenkit az esemény. A helyiek magánéletüket 
tukmálják rád, a vendégek vitás ügyeiket előtted intézik: az intim szféra fogalma láthatóan másodlagos 
szempont a Trollban. Aki mégis félrevonulna és aludni szeretne, annak akad szálláslehetőség is az 
épületben. Az emeleten lévő szoba nem csak ágyakból áll, de a Troll személyzete gondoskodott az 
intellektuális vendégek művelődéséről is, ezért tudós könyvek halmait halmozta fel a deszkapadlókon. 
A fogadós szívélyességének köszönhetően az éjszakai Tűzőrzők is ide rendezhették be 
főhadiszállásukat. 

A nyitvatartásra sem lehetett panaszom, eléggé rugalmasan kezelték a zárórát a Trollban. Sokszor még 
altatódallal is kedveskedtek nekem, lehetett bármilyen távol is az épülettől a szállásom, egészen 
biztosan hallatszott még a falu határában is. Ha pedig komolyabb lakomára volt igényem, a Trollt néha 
igénybe vevő, máskor pedig a pékségnél ügyködő Szakács céh mesterműveit megízlelve a bennem lakó 
haspók(sárkány) is kielégülhetett. Noha a bevezetőmben említett, messzeföldön híres 
ételkülönlegességeket nem ismerték (csupán téves legendák lennének?), kaphattunk a szakácsoktól 
sírkövet, hobbitlyukat vagy sztúr-a-mismásolást. Eme munkamegosztás a Troll és a céh között 
egyébként ugyancsak figyelemre méltó, igazán megfontolhatnák más vidékek fogadói is, és akkor tán 
kevésbé sokat kéne várni a vacsorákra.  

Összefoglalásul: ha összehasonlítjuk a Trollt más középföldei fogadókkal, a következő 
megállapításokat tehetjük. A rusztikus épülettel és rusztikus tulajdonosával minőségben messze 
felülmúlja az általam eddig ismert vendéglátóipari helyek hasonló adottságait. Az italkínálat 
bőségessége túlszárnyalja a szokásos “sör vagy bor” típusú választékokat. A kiszolgálás elsőrangúsága 
versenybe szállhat a legelőkelőbb gondori étkezde kényelmességével. A szállás olyan szellemi 
felüdülési lehetőségekkel kecsegtet, mintha Elrond könyvtárában aludnék el tekercs-tanulmányozás 
közben. Az étkeztetés kreatív megoldása (“Egyél első esti maradékot vagy kérj a Szakács céhtől!”) 
egyedülálló megoldás. A Kótyagos Troll, legyen éppen bármi is az elnevezése, példátlan hely egész 
Középföldén, és komolyan bánhatja az, aki még nem járt csodájára! 

top 5 
– a Kótyagos Troll öt legnépszerűbb itókája – 

 
Megkérdeztük Medugált, mely házi különlegességek fogynak a legjobban fogadójában. Az eredmények 
magukért beszélnek: 

 5. Uzsorás Kedvence 
 4. Widuwe Álma 
 3. Wundor Víz 
 2. Beomóna-fröccs 

 1. Zombi Baldor 

Hiába, Baldor az örök kedvenc. Még holtan is… 


