
Író. A konzervatóriumi zenei tanul-
mányok után újságíróként dolgo-
zott. Írt verseket (Retekorrú király, 
1973; Éhes vagyok, 1975), színpadi 
műveket, rádiójátékokat, animációs 
filmforgatókönyveket is.
1973 óta publikál gyerekkönyveket.

„Volt egyszer egy Mari nevű szekrény – így 
kezdődik a Szekrénymesék című, feledhetet-
len kötet valamennyi története. És « van egy-
szer » egy Mosonyi Aliz nevű író, a Szekrény-
mesék és a Boltosmesék és még igen sokféle 
mesék mesélője, aki úgy szólt az olvasóhoz 
–, gyerekhez és felnőtthöz egyaránt –, aho-
gyan előtte még senki. És az olvasók felütöt-
ték a fejüket és füleltek, és elkezdték keres-
ni a könyveit, és azóta le sem teszik, hanem 
adják kézről kézre, apa a  fiának és anya a lá-
nyának, sőt, talán a Mari nevű szekrények a 
boltosoknak és viszont.”

(Békés Pál)

Az utolsó budapesti sárkány, a neve Budapesti, az Alagútban 
lakik. Eleget kóborolt Budapesti, mire ezt a lakást megta-

lálta. Rótta az utcákat, nézte az ablakokat, olvasta a hirdetése-
ket, sehol semmi. Nem könnyű lakást találni Budapesten. Egy 
sárkánynak meg különösen nem. Gondolt a Népstadionra, de 
a foci sosem érdekelte, nem drukkolt egyik csapatnak se, a sza-
bályokat is alig ismerte, hát akkor meg minek? Minek lakjon a 
Népstadionban az, aki annyit se tud, mikor jár tizenegyes?

Egyik éjjel, mikor már nagyon elfáradt, azt mondta:
„Elég. A 6-os villamoson fogok lakni.”
Csakhogy hiába várt, a 6-os villamos nem jött, és ezalatt volt 

ideje alaposabban meggondolni a dolgot. „Mondjuk, hogy el-
férek. Nem biztos, de talán elférek valahogy. De más már nem 
fér el. Az a villamos zsúfolásig megtelt. Akkor pedig nekem kell 
megvennem az összes jegyet. Az összes jegy az mennyi? Lehet, 
hogy ötvenhárom. (Budapesti ötvenháromig tudott számolni.) 
Ennyi pénzem nincs. És ha bérletet vennék, az se olcsóbb.” Arra 
nem is gondolt, hogy jegy nélkül szálljon föl, ilyen csalásra sose 
vetemedett volna, különben is félt az ellenőröktől.

Meg se várta a villamost Budapesti, ment tovább. Eddig csak 
Pesten kóborolt, Budára nem ment át soha. Egyszer-kétszer 
már elindult, de egyik hídon se mert átmenni.

„Leszakad alattam – gondolta. – Hallottam már olyat, hogy 
egy híd leszakadt.”

De ezen az éjjelen olyan rosszkedvű volt a 6-os villamos mi-
att, hogy azt mondta:

„Mindegy. Ha leszakad, leszakad. Nekem úgy is jó.”
És a Lánchídon keresztül átment Budára.
És ahogy átért, meglátta az Alagutat.
„Hohó! – kurjantott. – Hohohohó! Hiszen ez az! Éppen ez 

az, ami kell nekem! Hosszú, és nem lakik benne senki!”
Biztos volt a dolgában. Tudta, hogy ő az utolsó budapesti 

sárkány, és ki más lakna az Alagútban?
Azonnal beköltözött, és micsoda szerencse, éppen befért! 

Az Alagút háromszáznegyvenkilenc méter és hatvan centimé-
ter hosszú, Budapesti pedig csak háromszáznegyvenkilenc mé-
ter. Még maradt is hely. Az első napokban csak nézegetett kifelé 
az ablakon, élvezte a kilátást, azt, hogy végre 
van lakása. Aztán pár nap múlva elkezdte az 
autókat figyelni. Hogy milyen autók men-
nek át az Alagúton. A gyakori márkákat ha-
mar megtanulta, a Trabantokat, Zsigulikat, 
Fiatokat az első pillantásra felismerte.

Akkor áttért a ritkább típusokra, és 
nemsokára eljutott odáig, hogy bármikor 
megmondta egy Mercedes évjáratát. Szá-
molta az autókat persze színek szerint is: 
hány zöld Trabant, hány fehér Opel ment 
át aznap az Alagúton. Éjjel is figyelt, egy 
sárkánynak nem gond az ilyesmi, az egyik 
feje ébren van, amíg a többi alszik. Most 
az ezüst Jaguár a kedvenc kocsija. Ha egy 
ilyen átmegy az Alagúton, az a nap Buda-
pestinek igazi ünnep.
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Mosonyi Alíz (Keszthely, 1944 – )
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Csakhogy a törököket nem verték ám ki a budai Várból ab-
ban a nagy csatában! Azt hitték a magyarok, hogy mindet 

kiverték, de nem. Maradt ott még három, csak nem vették ész-
re. Elbújtak valahogy. Gondolták, ők már nem harcolnak to-
vább a többi törökkel, inkább itt maradnak. És a budai Várban 
olyan jó búvóhelyek vannak, föld alatti pincék, folyosók, titkos 
alagutak, barlangok, hogy aki ott elbújik, azt nem találják meg, 
ha száz évig keresik is. Várt a három török jó sokáig, aztán nem-
régiben előjöttek.

„Talán most már nyugodtan előjöhetünk” – mondták, és iga-
zuk volt. Nem bántották őket, senki se tudta, miféle törökök ezek.

Sütött a nap, a három török elindult sétálni.
„Jé! – mondták. – Nahát! Mennyi új ház!” De legjobban a 

Halászbástya tetszett nekik, egész nap ott kerengtek a lépcső-
kön, kihajoltak a tornyocskákból, integettek, kiabáltak, a ma-
gyarok már nevettek rajtuk: „Külföldiek! Persze külföldiek!”

Minden kis utcát végigjárt a három török, minden udvarba 
benéztek, még az ablakokon is belestek, de egyszer csak meg-
álltak, és szimatolni kezdtek, rezgett a bajuszuk, úgy szimatol-
tak, mert éhesek lettek nagyon. Sorra beszimatoltak a Fehér 
Galambba, az Arany Hordóba, a Fekete Hollóba, de bemenni 
sehová sem mertek, mert hát ki tudja, mit esznek a magyarok? 
Így leskelődtek házról házra, korgó gyomorral, míg egyszer az-
tán benéztek egy ajtón, és ott mit láttak?

FAGYLALT: 
vanilia
citrom
csokoládé
És ezenkívül torták, habos fánkok, marcipánok, és ami fő, 

KRÉMES!
Erre a három török jól megszorította a kardja markolatját, 

nem akartak ők harcolni, de ez más, ezért aztán csatázni fog-
nak, ha kell! Előre! Előre! Bevonultak az ajtón, előkaptak egy 
aranytallért. „Három nagy adag fagylaltot ide, vaníliát, citro-
mot, csokoládét és tíz krémest fejenként!” És várták, hogy erre 
mi lesz, kell-e csatázni vagy nem kell, adják vagy nem adják? 
„A citrom elfogyott” – mondta a cukrász, és erre az egyik tö-

rök már rántotta is elő a kardját, de sze-
rencsére a cukrász még azt is mond-
ta: „Adok helyette csokoládét.” „Na, így 
már más, megkegyelmezek az életed-
nek” – gondolta a török, és visszadugta 
a kardját.

Azóta a három török mindennap ott 
ül a várbeli cukrászdában, eszik a fagy-
laltot, tömik magukba a krémeseket, 
néha kimennek egy kicsit sétálni, de ha-
mar vissza is mennek, félnek, hogy köz-
ben elfogy a fagylalt vagy a krémes. Csak 
szerdán vannak bajban, mert szerdán 
szünnap van a cukrászdában, zárva van, 
ilyenkor a törökök egész nap sóhajtoz-
nak, rosszkedvük van, nem tudnak mit 
kezdeni magukkal, várják, hogy legyen 
már csütörtök.

Déry Tibor-díj, 1998.
IBBY-életműdíj, 2008.

        Frásznéni
a boszorkányunk frásznéni egész nap kiabál:
ha sokat ugrálsz kapsz egy frászt itt ne labdázz mert kapsz egy frászt ne fütyülj mert kapsz egy frászt hogy hívták frásznénit 

kislánykorában 
nem is volt kislány 
kislány korában

A fölfalt postások 
kiskutyám postásokat evettezért szerettem kapni leveletde elhagytak sorra mind
az emberek
és szegény kis állat fogyottnéha egy lap egy távirat
az őszön eltemettem
költöztem volna el
a városban több a postás  
a vidéki élet nyugalma
megfizethetetlen 

„Amit tudni kell, amit látni kell Budapes-
ten a gyerekeknek! Tizenkettő plusz egy fe-
jezet, kicsit útikönyv is, de mégis inkább me-
sék. Történetek arról, hogy egy sovány kis 
falrafirka (név szerint a Hüje Rádai) lemá-
szott a falról! (De hol?) Vagy arról, hogy a 
budai Várban eszik hat török! (De mit?) […] 
A mesék egy része súlyos bűnügyek körül 
forog – Ellopták az Operaházat! (De ki?) –, 
vannak köztük különös históriák és rejtélyes 
esetek – A Városligetben léghajó kapható! 
(De kinél?) –, abszurd drámák – A Margit-
szigeten vár egy hajótörött! (De mire?) – és 
kisded életképek – A Déli pályaudvaron pi-
maszkodnak a villanymozdonyok! (De ki-
vel?). A történeteknek minden színhelye, 
minden részlete reális, a metró, az Állatkert, 
a budai cukrászda és az Operaház előtt strá-
zsáló szfinxek, oda lehet menni, meg lehet 
nézni őket – kicsit most már más szemmel 
is, mint eddig. Mert ki tudja, hol bukkannak 
föl legközelebb a fővárosi lidércek, és hátha 
tényleg óriások feneke koptatta így ki a Gel-
lérthegyen a csúszdákat, az meg nem is kér-
dés, hogy az Alagút ablakai mögött nem lak-
hat közönséges földi halandó, hanem csak 
sárkány. Budapesti lesi onnét az autókat, és 
várja, mikor jön arra a mesebeli ezüst Jaguár.”

(Bátky János)

Mesék Budapestről
(részlet)
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