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A  Fényesség Birodalma

Mesém egy messzi-messzi birodalomban játszódik, ahol az égben, mint megannyi 
harmatcsepp, óriás hagymakupolák1 fénylenek. Arany és ezüst színekben pompáznak, 

melyeket virágok és piros pöttyök díszítenek. Némelyik, mint a gyertya lángja lobog 
az éjszaka sötétjében, és az embereket bátorságra buzdítja, amelyik pedig sisak alakú, 
az arra emlékezteti a halandót, hogy létezik gonoszság is a világban, bizony, a Fényes-

bennünket a kupola. A végeláthatatlanul magas templomok olyan színesek, mint az 
édes, ízes nyalókák, vagy vattacukrok, pillecukrok. Az embereket örömmel tölti el a 

tek tetejére hunyorítva egy pillanatra összeérnek.
Ebben az országban a nappalok mindig fényben úsznak, hiszen a csillogó, színes 

 nyílnak.  Ez a birodalom a Fényesség Birodalma, melyben a királyt Cárnak hívják, 

 1  az orosz és bizánci építészetben a templomok hagymára hasonlító, alul kidomborodó, felül sisak alakú tornyai
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A Cár Atyuska mindennél jobban szerette családját 

és a népét. Jó király volt, vigyázott a rendre,  

a békére, s nem vetett ki sok adót. Nem vélet-

lenül hívták így: Cár Atyuska. Atyuskájuknak 

becézgették, mert bízhattak igazságosságában 

volt. Iván Cárevics mellett, Vaszilij Cárevics 

már csak halványan emlékezett. Amikor 

véreinek már serkent a szakálla.     
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Egy nap kardot, íjat vettek magukhoz és titokban, megtört apjuk ellenkezésének 

-

találják és kiszabadítják Anyuskájukat Koscsej várából, s mikor együtt hazatérnek 

a testvérek nem érkeztek haza. Bár a Cár sosem mondta ki, sosem beszéltek róla a 

hosszú évek alatt, de mindenki tudta szíve mélyén, hogy elvesztek a Sötétség Birodal-

-

nem akarta elengedni, féltette, félt, hogy odaveszik egyetlen megmaradt árva gyerme-

ke is, aki még egészen kicsi volt, mikor a fekete lovas kopogása megrezegtette a palo-

-

  Iván Cárevics maradt a roskataggá vált, magányos Cár egyetlen boldogsága, aki 

-

-

3

-

az adott vigaszt számára, hogy hallgathatta a madarak csodálatos énekét a palota 

kertjében álló dús aranyalmafa alatt.

3

9

A Túzmadár.indd   9 2018. 08. 21.   14:23



10

A Túzmadár.indd   10 2018. 08. 21.   14:23

11

A z aranyalmafa

E -

tette el, talán maga a Jóisten szórta el a magot, mikor vidám kedvében volt. Még 

-

látta ezt a különleges és értékes fát, letelepedett alá és elhatározta, hogy itt neveli fel 

. Hajnalban, amikor 

Naplementekor bíbor színben pompázott és az alkonyati szélfuvallat megpendítette 

leveleit, s úgy csilingeltek az ágakon az almák, mintha kis harangok lennének. Az 

éjszaka sötétjében pedig megcsillantak, mint színes üveggömbök karácsonykor, me-

 a fa 

körül, hogy elhatározták, várost építenek köré, melyet aztán benépesítettek gyerme-

keik, akiknek gyermekeik születtek és azoknak is születtek gyermekeik, ahogy azt 

a világ rendje megköveteli. Mikor már családok sokasága élt ezen a tájon, szükségük 

kertjében jártak csodájára más országok követei, királyai, messze földön híres emberek. 

Különleges termését senki nem merte megkóstolni, de a Cár nem volt irigy természe-

almák csengése-bongása annak idején sokféle madarat vonzott a fához, de leginkább 

    .  
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