
„Csodagyerekként indult. Hatéves 
korában már meséket írt, tizenhárom 
éves volt, amikor első meseregényét 
folytatásokban közölte egy gyereklap. 
De ha őt kérdezi az ember, hogy mire 
a legbüszkébb gyerekkorából, mérget 
vehet rá a kérdező, hogy azt válaszol-
ja: arra, hogy kilencéves korában át-
úszta a Dunát. Én azt tartom a leg-
csodálatosabbnak benne, hogy cso-
dagyerekből csodafelnőtt lett.”

(Janikovszky Éva)

Író. Iskoláit Székesfehérvárott és Budapesten végezte, később Bécsbe ment rajzot ta-
nulni. 19 éves korában jelent meg első meseregénye, Az elvarázsolt egérkisasszony, 
majd 1942-ben a második, Cimborák címmel. 1958-ban belépett az újonnan alakult 
Televízió Gyermek- és Ifjúsági Osztályára, ahol kis híján harminc évig, nyugdíjba 
vonulásáig dolgozott. 
Bálint Ágnes teremtette meg a meseműsorok alapjait. Az ő ötlete alapján született a 
Tévé-maci és a Cicavízió monoszkópja. Ő a szerezője a Mi újság a Futrinka utcában? 
, a Mazsola,  a Kukori és Kotkoda, a Frakk, a Vizipók, csodapók  televíziós meséknek. 
Ő indította el a Magyar Népmesék sorozatot is.
Közben több mesét és mesejátékot írt a Magyar Rádiónak (innen indult el a 
Szeleburdi család), meséi jelentek meg különböző gyermekújságokban (Kisdobos, 
Dörmögő Dömötör), sokat fordított, és meseregényeket is írt.
Utolsó regénye a Vízitündér, vízimanó 2001-ben jelent meg.

„Alig hogy megtanultam írni, már 
rendszeresen írtam meséket. Első 
mesém, amely 12 éves koromban 
megjelent, a Miért nőtt ormánya az 
elefántnak? címet viselte. Első mese-
regényemet saját rajzaimmal 14 éves 
koromban folytatásokban hozta a 
Magyar Úriasszonyok lapja. Ez volt a 
Fánni a modern tündér. […]

A Takarékpénztárban [ahol 
szolgálati lakásuk volt] mennyi pa-
pír volt, amire gépelni lehetett! Dél-
előttönként én is bejártam oda me-
séket írni, hiszen Jozefa ritkán ült 
az írógéphez. Érdekes, milyen nyu-
godtan tudtam ott gépelni, miköz-
ben egy csomó paraszt köpködött 
az e célra rendszeresített köpőcsé-
székbe, és apám hangosan tárgyalt 
velük. Első meséimet mind ott gé-
peltem, […] sőt első meseregé-
nyem, Az elvarázsolt egérkisasszony 
is ott a Takarékban született, büdös 
dohányfüstben.”

December 23.

Igazán, apu néha olyan különös! Mikor mondtuk neki, 
hogy karácsonyra utazzunk le nagymamáékhoz, egyszerű-
en kinevetett bennünket. Pedig a Novák is utazik a nagyma-
májához disznóölésre, egészen messzire, le Somogyba. A mi 
nagyszüleink meg nem is laknak olyan nagyon messze. Igaz, 
hogy még disznót sem vágnak ilyenkor, mert nincs elég hi-
deg, de nagymama mindig hizlal kacsákat, mi azt is szeret-
jük. Pulykát is küldött nekünk a nagymama, egy hatalmas 
nagy pulykát, tisztítva. Meg mákos kalácsot meg birsalmasaj-
tot meg szép, sárga körtéket. 

Apu azért nevetett, mert azt mondta, mulatságos volna, 
hogy nagymama felküldi nekünk a pulykát, mi meg leuta-
zunk hozzájuk.

Anyu is csak nevetett rajtunk. És megsúgta, hogy 
nagymamáék mást is küldtek. Érdekes dolgokat, de hogy mit, 
az majd csak karácsonyeste derül ki.
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Először is ott kezdem, hogy még az elmúlt évben, decem-
ber 23-án este én éppen nagy mérgesen befejeztem a napló-
írást, telefonáltak a Lenke néniék, hogy az ünnepen átjönnek 
hozzánk. Anyu ettől annyira megijedt, hogy azt mondta, bor-
zasztóan sajnálja, de karácsonykor nem leszünk itthon, mert 
hazautazunk nagymamáékhoz. Anyu ezt persze csak úgy 
mondta, de később apu gondolkozni kezdett a dolgon, és azt 
mondta, ha már így áll a helyzet, csakugyan haza kell utaz-
nunk nagymamáékhoz. Mert Lenke néniék levelezésben áll-
nak az egész otthoni rokonsággal, és előbb-utóbb rá fognak 
jönni, hogy egyszerűen csak le akartuk őket rázni.

A süteményekből mindjárt fölfaltunk annyit, amennyit 
bírtunk, hogy kevesebbet kelljen visszacipelnünk.

Nagyon megbántam, hogy tányérok helyett azt a padlóvá-
za nevű bödönt vettem meg. Mikor beleerőltettem a táskám-
ba, szétszakadt a villámzár. Az vigasztalt csak, hogy Feri az ő 
ajándékaival még nagyobb bajban volt, mint én. Picurka gu-
rult a nevetéstől, mikor látta. Ő egyébként könnyen nevetett, 
mert neki csak azokat a rajzokat kellett elcsomagolnia, ami-
ket az óvodában rajzoltatott vele az óvónéni.

Apuék a másik szobában csomagoltak, bezárták az ajtót, 
hogy mi ne mehessünk be. Hallgatóztunk Picurkával, és hol 
nevetést hallottunk – ez anyu volt –, hol meg káromkodást. 
Ez az apánk volt.

A csomagokat, amiket ők csináltak, csak reggel láttuk meg 
az előszobában. De akkor már nem volt időnk találgatni.

Majdnem lekéstük az autóbuszt. Mikor már mind beprésel-
tük magunkat abba a zsúfolt buszba, kiderült, hogy Picurkát va-
lahol elvesztettük. Jaj, de borzasztó volt! Apu valahogy kivere-
kedte magát a buszból, és torkaszakadtából elkezdett kiabálni:

− Picurka! Hol vagy, Picurka?
Csak úgy visszhangzott. 
Mi is kiabáltunk, anyu meg sírt, mert attól félt, hogy Picur-

kát a nagy embertömeg benyomta egy másik buszba, és azóta, 
ki tudja, merre robog szegényke, nélkülünk. És jegy nélkül.

A pályaudvari hangszóró is bemondta, hogy Picurkát vár-
ják szülei az ötös kocsiállásnál. Az utasok morogtak, hogy 
miért nem indul már a busz, mindenki sietni szeretett volna. 

Közben apu megtalálta Picurkát az épület mögött, és ölben 
hozta, de legszívesebben földhöz vágta volna – ezt utólag me-
sélte nekünk –, mert Picurka a fülébe trombitált valami kutya 
miatt. Azt szerette volna, ha az is velünk utazik.

Szegény anyunak azután egész úton a szőke kontyos babá-
ról kellett mesélnie, hogy valamivel elhallgattassa.

Igazán szörnyű utazás volt. A sok kabát, sál, szatyor meg 
csomag miatt a tájból nem láttunk semmit. A kis keskeny há-
lóból állandóan potyogtak a fejünkre a csomagok. A nagy 
zsúfoltságból mindössze annyi jó származott, hogy a sze-
münk nem találkozhatott szegény apu pillantásával. Mert az 
biztosan telis-teli lett volna szemrehányással.
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