
Csing-Lingről mindenképpen említést kell tennem már tör-
ténetem elején, még mielőtt föllármázza egész Manóföldét, 
amikor az események sorozatában elérkezik az ő ideje. Mert 

Csing-Ling bizony éppen olyan nélkülözhetetlen szereplője e tör-
ténetnek, mint amennyire Manóföld karácsonyának a hóesés. Az 
olvasó most minden bizonnyal arra gondol, hogy ezzel a névvel 
Csing-Ling nem lehet más, mint egy kínai manó. Amúgy ez azért 
annyira nem is elképzelhetetlen, tekintve ugyanis, hogy Manóor-
szágban a legkülönbözőbb bőrszínű manók élnek, méghozzá állan-
dó békében, szeretetben, kölcsönös megbecsülésben. Na jó, azért 
néha előfordul némi csipkelődés is, de igazából semmi komoly.  

Csing-Ling azonban olyan fehér manó volt, hogy azt még Hófehér-
ke is megirigyelte volna, ha ismerik egymást, az a történet azonban 
egy egész más világon, más időben játszódott. 

De miről is kapta nevét Csing-Ling? Hát persze, hogy a sapkájáról, 
melyre bojt helyett csengőcskéket varrtak, ami arra szolgált, hogy a 
Nagy Karácsony Előtti Hóesés idején jelezze Manóföld összes lakó-
jának, itt az idő, lehet készülődni a karácsonyra. A Nagy Karácsony 
Előtti Hóesés minden évben karácsony előtt két nappal, pontosan 
hajnali öt óra negyvenhét perckor következik be. Csing-Ling azon-
ban már öt óra negyvenöt perckor belekezd a nyakmelegítésbe, hi-
szen olyan erősen kell ráznia bóbitáját, hogy az apró csengők hangja 
mindenhová eljuthasson. 

Mia Manó rosszat álmodott, ami azért is 
meglepő, mert Mia Manó csupa tréfás 
dologról szokott álmodni, és még a min-

dig vidám manók közül is kiemelkedett azzal, 
hogy szinte megállás nélkül mosolygott. Szeret-
te az érdekes történeteket, és ha valaki mondott 
neki egyet, csodálkozva nézett a mesélőre, majd 
azt kérdezte:

– Mi a manó? De mi mást is kérdezhetett volna, 
amikor reggelente felébredt valamelyik mese- 
tarka álmából, mint azt, hogy:

– Mi a manó?

Még két nap volt vissza karácsonyig, azaz éppen 
a Nagy Karácsony Előtti Hóesés ideje. Egészen 
pontosan hajnala, mert Mia Manó bizony már 
négy órakor felébredt, és egyáltalán nem volt 
kedve azt kérdezni:

– Mi a manó?

Helyette inkább azt mondta:

– Juj!

Aztán meg azt:

– Hát ez meg hogy lehet?

Egy ideig dörzsölgette szemét, majd az asztali 
órára pillantott:

– Négy óra? 

Felkelt és az ablakhoz lépett. Odakinn csillagos 
volt az ég, felhőnek nyoma sem látszott. 

– Hm… Érdekes, mindenképpen érde-
kes. De ez az álom! Hogyan is tör-
tént? Csing-Linggel készítettünk 
mandulás sajttortát. Eddig meg-
van. Azután Csing-Ling kiment 
az udvarra, hogy megvizsgálja, 
megfelelően állnak-e a csil-
lagok, amikor egy nagy dur-
ranás hallatszott és az ad-
venti koszorú mind a négy 
gyertyája egyszerre kialudt. 
Csing-Ling után rohantam, 
de odakinn olyan sötét volt, 
hogy az orrom hegyéig sem 
láttam, amitől persze annyi-
ra megijedtem, hogy azon-
nal felébredtem. Jaj, csak 
nem Csing-Linggel történt 
valami? 

Szomorú lett Mia Manó, ami 
még sohasem fordult elő vele, és 
ez azért is érthetetlen, mert Mia 
Manó feladata volt, hogy karácsony-
kor örömmel töltse meg az emberek 
szívét. Ám egy szomorú manó miként is 
tehetne boldoggá másokat?

Idevár sem aludt jól.

– Valami van a levegőben – mondta, majd kinézett az ablakon, de ő sem látott egyet- 
  len felhőt sem az égen. – Azaz, éppen hogy nincs! Csak a csillagok és a hold, de 

sehol egy árva felhőpamacs. Hogy lesz ebből havazás?

Ahogy Sültemár, ő is szerette volna meggyújtani az adventi koszorú gyertyáit, ám 
ő sem járt szerencsével. 

– Valami történt, valami titokzatos varázslat lehet, mert ilyenről még nem hal-
lottam, amióta Manóföld Manóföld. De hogyan lesz akkor hitpihéjük az em-
bereknek? 

Gyorsan a könyvekhez lépett, de hasztalan próbált utánaolvasni a Nagy Ma-
nókönyvben, az “A világ manókon innen és túl”-ban, de mindhiába, még a 
nagy Manóenciklopédia sem írt egy betűt arról, hogy valaha történt volna 
már ilyen. Szomorúan nézett maga elé:

– Nem hiszem, hogy bármit is tehetnék. 

Észre sem vette, hogy ő, aki a hitpihéket szállítja az embereknek, életében 
először kimondta: nem hiszek.

Csing-Ling hajnali öt óra negyvenöt 
perckor már melegített a csilingelés-
hez. Alig várta, hogy végre megadhassa 

a jelet, hogy végre fülsiketítő lármába csap-
hasson a csengőcskékkel, hogy végre elkez-
dődhessék a Nagy Karácsony Előtti Hóesés.

– Öt, négy, három, kettő, egy!

Teljes erőből rázni kezdte a csengőcskéket, 
de azok bizony egyetlen hangot sem adtak. 
Csing-Ling mozdulatlanná dermedt.

– Kicserélték a sapkámat álmomban? – meg-
tapogatta.

– Megvan, itt vannak a csengők is – nyugtatta 
magát.

– Megsüketültem? – kérdezte magától, és ak-
korát rikkantott, hogy még maga is megijedt, 
mert leesett egy kép a falról.

– Nem süketültem meg. De akkor mi ez az 
egész?

Az ablakhoz lépett. Kinézett. Hátralépett. 
Egészen hátra. Hanyatt esett egy széken. Fel-
kelt. Ismét az ablakhoz lépett:

– Micsoda? Sehol egy felhő? Hát az meg hogy? 
Hát ezt meg ki? Hát akkor most mi?

De csak hebegett, habogott, sehogyan sem 
talált szavakat. Elkeseredésében csak annyit 
mondott:

– Reménytelen – és lógó manóorrával leros-
kadt a székre.

Manófölde már fényárban 
úszott és süteményillat szállt 
mindenfelé. A négy manó siet-

ve indult dolgára, hiszen rengeteg teendőjük 
akadt. Idevár pakolta a hitpihéket a zsákba, Sültemár 
már a konyhájában szorgoskodott, hogy telítődjön a süteményillat-
tal, ami majd szeretettel tölti meg az emberk szívét. Mia Manónak 
fülig ért a szája, úgy örült, ahogyan talán még soha. Tudta, ha rajta 
múlik ezt a karácsonyt még sohasem érzett örömmel töltik majd 
az emberek. Csing Ling pedig a gondolatnál is sebesebben repült  

a Földre, hogy reményt adjon 
azoknak, akik valamiben hiányt 

szenvednek.

Ahogy Manóföldén, úgy a Földön is nagy pely-
hekben hullt a hó. Ádvent utolsó vasárnapján fénybe öl-

tözött a világ. Az emberek boldogan készülődtek karácsonyra, a gye-
rekek vidáman szánkóztak, hógolyóztak vagy hóembert építettek, és 
fogalmuk sem volt róla, hogy a négy manó éppen ott szorgoskodik 
körülöttük. Persze Sültemár egy kicsit lassabban, mint a többiek. 
Neki ebben az évben is végig kellett kóstolni a süteményeket.

VÉGE

Manófölde lakói békésen szundikáltak. Minek is izgultak volna, hiszen amióta világ a vi-
lág, ezen a napon mindig Csing-Ling csilingelésére ébredtek. Mia Manó, Sültemár és 
Idevár azonban éppen egyszerre indultak el Csing-Ling házához, mert bármennyire is 

duzzogott Sültemár, bármennyire is elvesztette hitét Idevár, és bármennyire szomorkodott Mia 
Manó, mindhárman aggódni kezdtek barátjukért, Csing-Lingért.

Szomorú képet mutattak Manófölde terei, utcái. Nyoma sem volt a karácsonyi készülődésnek, 
a vidám zsivajnak, énekszónak, a készülő karácsonyi finomságok illatának. De még a cinkék, 
rigók is csak hallgattak, talán ők is azt érezték, valami nincs rendjén ebben az évben. 

Nem is volt, ám erről senki nem tudott semmit, mert akkor történt, amikor még aludtak. Pon-
tosan akkor, amikor Mia Manó rosszat álmodott. 

De mi is történt?

Igazából semmi különös, csak éppen a felhőket lopták el az égről. Azokat 
a felhőket, amelyek évről évre elhozták a hóesést pontosan akkor, ami-

kor kellett; a Nagy Karácsony Előtti Hóesés idején. De ki gondolhat-
ta volna, hogy ez ennyire felboríthatja a világ rendjét? Ami viszont 

ennél is fontosabb, ki tudta ellopni a felhőket?

Ti, akik ezt a történetet olvassátok, most biztosan nagy okosan 
azt gondoljátok, a szél volt az. Vagy akinek már nagyobb a fantá-
ziája, az pedig azt, biztosan egy boszorkány, gonosz tündér. De 
biztosan akad köztetek, aki csak legyint egyet, hogy mese. Bár-
mit is gondoltok, a lényegen nem változtat semmit. A felhőket 
ellopták az égről. Volt nincs. Helyette maradtak a csillagok és  
a hold.

Mia Manó, Sültemár és Idevár éppen egyszerre érkeztek Csing-
Ling házához.

– Ne is szólj hozzám! – mordult azonnal Idevárra Sültemár.

– Nem is akartam. Csupán annyit szerettem volna mondani, nem hi-
szem, hogy bármit is tehetünk –válaszolta búsan Idevár.

– Mi a manó? – kérdezte Mia Manó, és valami vidámat mondott volna ép-
pen, de Sültemár azonmód a szavába vágott.

– Mi a manó, mi a manó? Te mást sem tudsz mondani, mint azt, hogy mi a manó.

– Ide figyelj, Sültemár! Nem ismerek rád, mondd, mi történt veled? Talán bal lábbal keltél fel?

Sültemár épp vissza akart vágni valami gorombaságot, ám ekkor kinyílt az ajtó, és megpillan-
tották Csin-Linget, aki még a kilincset fogva is a fejét rázta kétségbeesetten. 

– Jablablablaj jiblijábla, jablaj, mibli leblesz? – kérdezte megállás nélkül rázva fejét. – Habla 
neblem leblesz hoblóó?

– Abblahablagy.. izé, abbahagynád végre a fejrázást? – vette elejét a további jajongásnak  
Sültemár. – Két okból sem kívánatos, tudniillik egyetlen felhő sincs az égen, amiből hó eshet-
ne, valamint egy árva szót sem értünk abból, amit hablablatyolsz.

Csing-Ling abbahagyta a fejrázást, amitől mindannyian megnyugodtak egy kicsit. 

– De mi lehet a baj? – kérdezte Csing-Ling, miközben betessékelte barátait a házba.

– Hogy-hogy nem égnek a gyertyák az adventi koszorúdon? – Mia Manó döbbenten meredt az 
asztalkára, ami ezen a napon már mindig teljes pompájában ragyogott.

– Nekem sem sikerült meggyújtani – csapott homlokára Idevár.

– Hát, nekem sem ment, dühös is lettem nagyon – tette hozzá Sültemár.

– Én meg – motyogta maga elé Mia Manó – olyan szomorú lettem, hogy teljesen megfeledkez-
tem róla. Pedig álmomban is ez történt. Illetve nem ez, hanem az, hogy Csing-Linggel mandu-
lás sajttortát készítettünk, majd kiment az udvarra volt egy nagy durranás, és egyszerre kialudt 
mind a négy gyertya. Kétségbeesve rohantam Csing-Ling után, de olyan ijesztő sötét volt kinn, 
hogy semmit sem láttam. Kerestem volna tovább, 
de sajnos felébredtem. Vagy inkább jó. Vagy…

– Ez valami ármány, varázslat – állapította meg 
Sültemár.

– Különös – vakarta fejét Mia Manó.

– Valamit ki kell találni, mert így sem Manóföl-
dén, sem az emberek világában nem lesz kará-
csony! – aggódott Csing-Ling

– De mit? – tette föl a kérdést Idemár.

– Gondolkodjunk, gondolkodjunk! – ráncolta 
homlokát Sültemár.

– Már próbáltam keresni a Nagy Manókönyvben, 
az “A világ manókon innen és túl”-ban, a Nagy Ma-
nóenciklopédiában, de mindhiába, nem találtam 
semmit arra vonatkozóan, mi lehet az oka, hogy 
se egy felhő az égen, se a gyertyák nem akarnak 
meggyulladni – mondta szomorúan Sültemár. 

– Tudjátok mi a legfurcsább? – kérdezte Mia 
Manó. 

– Na, mondd, micsoda?! – felelt undok hangon 
Sültemár.

– Szerintem velünk történt valami. Például te 
még sohasem voltál undok, most meg egyfolytá-
ban kötekedsz. Csing-Ling volt mindig a leges-
leglelkesebb, most meg, olyan, mintha a remény 
szót nem is ismerné. Idevárról nem is beszélve, 
aki a hit megtestesítője, de ebből ma valahogy 
semmi sem látszik. És itt vagyok én. Tudjátok, 
sosem búslakodtam, mindennek örültem egész 
életemben. De ma reggel ez egy cseppet sem 
mondható el rólam. Szomorúság költözött a szí-
vembe, de nem tudom, miért.

Csing-Ling, Sültemár, Idevár lehajtott fejjel,  
némán álltak.

– Ha egyikünk sem olyan, mint amilyennek kel-
lene lenni, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy 
a világ is olyan legyen, mint ahogyan azt évről 
évre megszoktuk? – folytatta Mia Manó.

– Ebben lehet valami – szólalt meg végre Sültemár, de már szemernyi undokság nem volt 
 a hangjában.

– Hát ide azokkal a manópraclikkal, dugjuk össze a fejünket gyorsan, mert biztos vagyok benne, 
ha együtt akarjuk, akkor minden úgy lesz, ahogy régen.

Azzal a négy manó átölelte egymást, és láss csodát, kigyulladtak az adventi gyertyák, és ahogy 
szállt felfelé a füst, mintegy varázsszóra sűrű pelyhekben kezdett hullani a hó.

Csing-Ling eszmélt elsőként. Villámgyorsan hátralépett, majd olyan erővel rázta a fejét, hogy 
Mia Manónak, Sültemárnak és Idevárnak a fülére kellett szorítani a kezét. Ahogy rázta a csen-
gettyűket, sorra gyúltak ki a lámpák Manóföldén, kezdődhetett végre a karácsonyi készülődés, 
hiszen itt volt a Nagy Karácsony Előtti Hóesés is.

– Mi a manó?! – szólalt meg Mia Manó, és már mindannyian nevettek, táncoltak.

– Az adventi koszorú gyertyái – folytatta Mia Manó, amikor a sok nevetéstől ismét szóhoz ju-
tott – az öröm, a remény, a hit és a szeretet jelképei. Mi is négyen vagyunk, és ha bármelyikünk 
elveszíti önmagát, azért vagyunk, hogy segítsünk neki.

Sültemár egészen pontosan akkor ébredt, amikor Mia Manó, de 
természetesen erről egyikük sem tudott. Rossz kedve volt, ami 
igazán nem jellemző rá, az meg végképp nem, hogy amikor 

felkelt, undokabbnál undokabb gondolatok jutottak eszébe:

– Meg sem érdemlik a karácsonyi ajándékot. Majd bolond leszek 
megint egész nap sütögetni, hogy aztán egy perc alatt mindent el-
tüntessenek. Azután meg természetesen mosogathatok, ők meg szé-
pen itt hagynak. Különösen Idevár viselkedése kibírhatatlan, mert 
állandóan azzal jön, hogy milyen fáradt, mennyi dolga volt, amíg az 
emberekhez eljuttatta a hit erejét.

Legyintett egy nagyot, és tovább morgott:

– Mert szerinte, az emberek egyre kevésbé hisznek. Sem magukban, 
sem az angyalokban, akik majd egyszer – ha életüket szeretetben 
töltötték – eljönnek értük és elviszik őket egy olyan országba, ahol 
nincs már semmi rossz. És különben is, nekem sütni kell, ő meg 
csak felkap a Nagy Karácsony Előtti Hóesésből egy zsákkal és min-
denhová eljuttat belőle egy-egy hópihét, vagy ahogy mi mondjuk itt 
Manóföldön; hitpihét. Neki csak a postázás, nekem a sütés is. Igaz-
ságtalanság!

Sültemár maga is meglepődött, hogy éppen a szeretet ünnepe, a hó-
pehely-szép karácsony előtt támadnak ilyen gondolatai, de érthetet len undoksága annyira befolyásolta, hogy inkább duzzogva visszafeküdt 

ágyába. Pedig Sültemár soha életében nem volt még undok. Mindenki 
figyelmes, mosolygós, önzetlen manónak ismerte, akit csak szeretni lehe-
tett. Ráadásul ő volt szinte a legszorgalmasabb egész Manóföldön, de ha 
elérkezett Advent negyedik vasárnapja, az is Sültemár feladata volt, hogy 
az embereknek is vigyen a manókarácsonyból, mégpedig nem is akármit. 
Sültemárnak kellett láthatatlanul illatot csempésznie az emberek kará-
csonyi süteményekbe, mégpedig olyan illatot, ami legalább az ünnepek 
idején igazi manószeretetet hoz a szívükbe. Nagyon nagy feladat ám ez, 
hiszen az illaton kívül az ízekért is felelt, és ha csak egyetlen morzsát is 
megkóstol minden sütiből, mire végez, olyan nagy lesz a hasa, hogy alig 
tud majd mozogni. De Sültemár ilyenkor a legboldogabb, mert tudja, be-
csületesen elvégezte munkáját, mézes, fahéjas, narancsos, almás illatokba 
burkolta az emberek otthonát, akik már semmi másra nem tudnak gon-
dolni ezután, csak a szeretetre, az ajándékozás örömére. 

– Akkor sem értem – dörmögött ágyában –, valami nagyon fura. 

Felkelt, hogy meggyújtsa adventi koszorúján a gyertyákat, de hiába pró-
bálkozott, sehogy sem sikerült. Pedig hamarosan indulnia kellett földi 
útjára, és nem telt el még év úgy, hogy ne az adventi koszorú pislákoló 
fénye mellett készülődött volna. 

Baley Endre


