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Két aprócska, paprikaformán csúcsos sapka 
imbolygott az erdei úton: az egyik zöld, mint a 
mentalevél, a másik cseresznyepiros. A sapkák alatt 
délceg manófiak küszködtek a mély hóban, és bár 
manómértékkel mérve kifejezetten sudárak voltak, 
legalább egy hüvelykkel magasabbak, mint bárki 
más a falujukban, csak a zöld és piros fejfedőjük 
látszódott ki a keréknyomból.

– Szerencsénk, hogy a ófalui molnár éppen most 
járt erre a szekerével – hümmögött Gáspár, a piros 
sapkás. – Ebben az irdatlan hósivatagban az utat is 
alig látni. Sosem jutnánk el a kastélyhoz.

– Talán jobb, ha nem jutunk el. Talán jobb lett 
volna, ha el se indulunk – aggodalmaskodott Noel,  
a zöld sapkás.  
– Nem tetszik nekem ez az egész. Nézd csak, 
milyen jégcsapok lógnak a bokrokról: tűélesek, és 
úgy meredeznek, mint a lángnyelvek! Még sosem 
láttam ilyet. 

– Nekem sem tetszik, éppen azért indultunk 
útnak. Valakinek tenni kell valamit. Napról napra 
hidegebb lesz.

– Azt én is érzem – fújdogálta a kezét Noel, de a 
kilehelt párától zúzmarás lett a körme. – Szedjük a 
lábunkat, Gazsi, mielőtt megfagyunk!  

A két manó nekiiramodott, és sebes léptekkel 
közeledtek az erdő közepén álló lakatlan kastélyhoz. 
A környékbeli népek kastélynak hívták a rozoga 
kalyibát, mert éppen olyan ódon szélkakas nyikorgott 
a tetején, mint amit régi mesekönyvekben látni. Az 
egyik fala bedőlt, a másikat befonta a borostyán, a 
harmadikat elhordták a faluszéli fogadó építéséhez, a 
negyediket meg már rég elfeledték. Még a denevérek 
is messzire kerülték, jóravaló madárpár sem rakott 
ott fészket, olyan ingatag volt az építmény.

Csakhogy a romhalmaz éppen arrafelé húzódott 
meg az erdőben, ahonnan napok óta rejtélyes füst 
szivárgott az ég felé. És minél nagyobbra nőtt a 
füstfelhő, annál hidegebb lett az idő. Talán nem is 
füst az, találgatták a manók, inkább valami gonosz 
varázslat. Addig-addig tanakodtak, míg a két 
legvitézebb manólegény vállalkozott, hogy utánajár, 
miféle szörnyeteg vette be magát a romok közé.

Már messziről megpillantották a szélkakast, 
csakhogy most nem nyikorgott barátságosan, 
nem nézdegélt az arra járó szellő után hol jobbra, 
hol balra fordulva: jégbe fagyva meredt rájuk. 
Gáspár összehúzott szemmel méregette, és intett 
Noelnek: odanézz, mi történt az öreg kakassal! 
Lassan, szemüket a vasmadárra szegezve 
lépkedett a két manófi.

Jel vagy csapda



9

LÁNG ANNA rajzai



Így történhetett, hogy nem vették észre  
az úton fekvő holmit, és hasra estek benne. 

– Mi a csuda ez? – dörzsölgette mérgesen a 
tenyerét Noel. – Ki hagy szanaszét ilyen limlomot az 
erdő közepén?

– Hozzáfagyott a kezem! Segíts kiszabadulni! – 
jajgatott Gáspár. 

Noel szempillantás alatt szikrát pattintott a 
zsebében tartott kovakövekkel, lángra lobbantott 
egy gallyat, és óvatosan addig melengette a 
vasdarabot, amíg elengedte Gáspár ujjait. Csúf, 
égésszerű sebhely húzódott a manó ujjain, ahol a 
furcsa vasdarabhoz ért.

– Ráhúzom a sapkám a kezemre, azzal fogom 
meg – ügyeskedett Noel, és nagy keservesen 
megfordította a holmit. – Odanézz! Lovagi páncél!

– Ez valami jel! Vagy inkább csapda! Vagy 
mindkettő! Fel kell vennünk, hogy legyőzzük a 
szörnyeteget! De ha felvesszük, belefagyunk! 
Mondom: csapda! – okoskodott Gáspár.

– Csak akkor fagysz hozzá, ha a csupasz 
bőrödhöz ér. Látod, sapkán át nem hat! Vedd csak 
fel, mert ha a szörnyeteg meghallotta a kiabálásod, 
mindjárt itt lesz!

– Nem, barátom, vedd fel te! Én majd 
megbirkózom valahogy a szörnyeteggel, de te 
legyél biztonságban.

– Azt akarod mondani, hogy én nem tudnék 
megbirkózni a szörnyeteggel? Talán hitványabb 
vagyok? Gyengébb? Gyávább? – húzta ki magát Noel.

– Dehogy, épp ellenkezőleg, talán el se bírnám 
ezt a nehéz páncélt, te sokkal erősebb vagy nálam...

– Ha erősebb vagyok, majd legyőzöm  
a szörnyeteget, te meg húzd magadra a  
biztonság kedvéért...

Így vitatkozott a két manó, és a világért el nem 
ismerték volna, hogy egyiknek sem akaródzik 
magára ölteni a különös öltözéket. Egyszerre 

furcsa hangot hallottak: mintha kacagna valaki. 
Hatalmas, öreg varjú ült a közeli fa ágán, és úgy 
nevetett, hogy majdnem lepottyant a hóba.

– Ejnye, manók, hát nem látjátok, hogy ezt a 
páncélt nem rátok szabták? Egy egész falunyi 
manóra elég lenne!

A manók szégyenkezve vonogatták a vállukat.
– Attól még lehet, hogy csapda...  
– Persze, hogy csapda! Minden páncél csapda. De 

ez nem nektek készült – károgta titokzatosan a varjú, 
és nagy szárnycsapásokkal elrepült a kastély felé.

A két manó vastag kenderkötelet kötött 
a páncélra, és maguk után vonszolták. Akár 
igazat mondott az öreg varjú, akár nem, ilyen 
nagy vasdarab még jó lehet valamire. Ahogy 
egyre közelebb értek a romokhoz, mind több 
páncéldarabot láttak az úton elszórva: itt 
egy mellvért, ott egy sisakrostély, amott egy 
vaskesztyű hevert a fagyos úton. A romok közül 
vastagon gomolygó, fekete füst szállt fel. 

– Gonosz rontás – bólintott elszántan Noel, és 
nagyot lépett előre.

– Fertelmes szörnyeteg – mormolta 
fenyegetően Gáspár, és kettőt lépett előre.

– Csakhogy van itt valaki – sóhajtott 
megkönnyebbülten a romok között kuporgó, 
eltévedt lovag –, tudtok rendes tüzet rakni?  
Már majdnem megfagytam ebben az  
elátkozott erdőben... 

HORGAS JUDIT


