
Író, költő, színész, forgatókönyvíró. 
Kiskorában Papír Magda néven több némafilmben is játszott, 9 évesen már verse-
ket, novellákat írt. Kezdetektől fogva írónak készült, művészettörténetet, irodalmat, 
pszichológiát hallgatott. Hatalmas életművet hagyott hátra, munkásságát több ál-
lami és egyéb kitüntetéssel jutalmazták. Írt több tudományos-fantasztikus regényt, 
ezoterikus könyveket, filozófiai munkákat, szépirodalmat, gyerekirodalmat. Művei 
angol, német, szerb, szlovák, portugál, spanyol, olasz, román nyelven jelentek meg.
A kommunizmus éveiben kezdte el Pöttyös Panni sorozatát, ami azután rövid időn 
belül nagy sikert aratott, ma is újabb és újabb kiadásai követik egymást.

„Nyolc-kilenc éves koromban […] 
olvastam úgy, hogy képzeletben 
megteremtettem magamnak a figu-
rákat. Igazán sajnálom a mai gye-
rekeket, akik nem olvasnak. Van-e 
csodálatosabb annál, mint amikor 
az ember alakokat formál a képze-
letéből, vagy továbbsző egy megkez-
dett történetet? Én például sohasem 
voltam elégedett a regényekkel, min-
dig átalakítottam magamban a vé-
güket. És kilenc-tíz éves koromban 
már egészen tudatosan írtam. Per-
sze ha valami hivatalos dolgot, vagy 
mondjuk, köszönőlevelet kellett fo-
galmaznom, beleizzadtam, nem tud-
tam megcsinálni. De amikor a ma-
gam fantáziája szárnyalhatott! Ka-
rinthynak van erről egy remek kro-
kija. Egy fiatalember, aki író akar 
lenni, kikerül a frontra. Körülötte 
tombol a háború, szörnyűségek tör-
ténnek, és a mi fiatalemberünk egy-
re csak töpreng, ugyan miről is ír-
jon. Aztán a lövészárokban egyszer-
re csak a fejére csap: megvan! Egon 
és Amanda szeretik egymást...
Elvált bennem a hétköznapok való-
sága a képzelet valóságától. És ami-
kor írtam, valami bódító mámort 
éreztem.”

KÖNYVEK

Pöttyös Panni, 
 ill. Bakos V. Ági, Édesvíz, 2000, 2001,  
 2002, 2003, 2005, 2006; ill. Vass Ági,   
 Móra, 2007; ill. F. Győrffy Anna,   
 Móra, 2008. (első kiadás: ill. F.   
 Győrffy Anna, Ifjúsági Kiadó, 1955.)
Pöttyös Panni az óvodában, 
 ill. Bakos Vass Ági, Édesvíz, 2000, 
 2001; ill. Vass Ági, Édesvíz, 2002, 2003,  
 2005, 2006; Móra, 2007; ill. F. Győrffy   
 Anna, Móra, 2008. (első kiadás: ill. F.   
 Győrffy Anna, Móra, 1958.)
Pöttyös Panni naplója, 
 ill. F. Győrffy Anna, Móra, 2008. (első  
 kiadás: Móra, 1959.)
Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója,   
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2003, 2006; ill. F. 
 Győrffy Anna, Móra, 2008. (első ki-
 adás: ill. F. Győrffy Anna, Móra, 1962.)
Pöttyös Panni Hetedhétországban, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2005. (első kiadás: 
 ill. F. Győrffy Anna, Móra, 1973.)
Szia, Világ! , 
 ill. Bakos Vass Ági, Édesvíz, 2000, 2002; 
 ill. Vass Ági, Móra, 2007; ill. F. Győrffy 
 Anna, Móra, 2009. (első kiadás: ill. F. 
 Győrffy Anna, Móra, 1980.)
Pöttyös Panni: furfangos szerszámok, 
 ill. Bakos Vass Ági, Édesvíz, 2000, 
 2002; ill. Vass Ági, Édesvíz, 2003;
 Pöttyös Panni: bolondos szerszámok, 
 ill. F. Győrffy Anna, Móra, 2009. (első 
 kiadás: Bolondos szerszámok: 
 Pöttyös óvoda, ill. F. Győrffy Anna, 
 Móra, 1981.) 
Pöttyös Panni: eleven képeskönyv, 
 ill. Bakos V. Ági, Édesvíz, 2000, 2002; 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2003; ill. F. 
 Győrffy Anna, Móra, 2009. (első ki-  
 adás: Eleven képeskönyv: Pöttyös 
 óvoda, ill. F. Győrffy Anna, Móra, 
 1982.)
Csupaszín, 
 ill. Bakos V. Ági, Édesvíz, 2002, 2003; 

Pöttyös Panni, előadja: Venczel Vera, 
Móra, 2008.

HANGOSKÖNYVEK

Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje, 1994.
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje, 1998.
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„Az a mániám, vagy szent őrületem, hogy amit írok, azt érdekesen írjam. Nincs jogom untatni sem tudomány-nyal, sem művészettel senkit.”

„Öt-hat éves koráig minden gyerek mági-
kus korszakban él. A gyerekben elképze-
lés és megvalósítás között nincs különb-
ség. Amikor a gyerek kéri anyjától a csilla-
got, azt hiszi, meg is kaphatja. Számára ez 
lehetséges is. A gyerek halhatatlan lények-
kel beszélget.”

 Pöttyös Panni: csupaszín, ill. F. Győrffy 
 Anna, Móra, 2009. (első kiadás: Csu-
 paszín: Pöttyös óvoda, ill. F. Győrffy 
 Anna, Móra, 1983.)
Pöttyös Panni: zsákbamacska, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2001, 2002, 2003; 
 (első kiadás: Zsákbamacska: Pöttyös 
 óvoda, ill. F. Győrffy Anna, Móra, 1983.)
Pöttyös Panni: Harkály anyó, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2001, 2002, 2003. 
 (első kiadás: Harkály anyó: Pöttyös 
 óvoda, ill. F. Győrffy Anna, Móra, 1983.) 
Pöttyös Panni: Rőzse néni kunyhója, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2002, 2003. (első 
 kiadás: Rőzse néni kunyhója: Pöttyös 
 óvoda, ill. F. Győrffy Anna, Móra, 1985.)
Pöttyös Panni az idővonaton, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2004. (első kiadás: 
 ill. Rákosy Anikó, Móra, 1989.)
Pöttyös Panni az iskolában: 
Panni naplója, 
 ill. Vass Ági, Édesvíz, 2003, 2005, 2006;
 Móra, 2007.
Pöttyös Panni kedvenc meséi, 
 ill. Rákosy Anikó, Móra, 2008. 

Az elromlott szerkezet

Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt 
kellett mondania: – Nem! – és ettől az első nemtől kezdve min-
denre csak azt hajtogatta:

– Nem és nem!
– Akarsz lemenni a kertbe?
– Nem! – mondta Panni.
– Akarsz idefent játszani?
– Nem!
– Eredj, és rakd össze a játékaidat!
– Nem!
És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefek-

tették, egyre csak azt ismételgette: Nem! Nem! Nem!
Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt 

egyet, s egyik estefelé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki 
éjjeliőr egy fatelepen, és mindent meg tud javítani.

– Köszönj kedvesen Kovács bácsinak – figyelmeztette útköz-
ben Pannit nagymamája.

– Nem! – szaladt ki Panni száján gépiesen.
– Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elrom-

lott benne. Maga a lemezjátszónk kis motorját is megjavítot-
ta a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, 
ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt 
mondja, hogy nem.

– Hát csak hagyja itt, nagymama. Majd megjavítom.
– Itt maradsz, Panni? – kérdezte nagymama.
– Nem!
– Tessék csak várni, majd én kérdezem – mondta Kovács bá-

csi. – Hazamégy nagymamával, Panni?
– Nem!
– Akkor jó.
Azzal intett nagymamának, aki köszönt és elment.
Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha 

nem szégyenli magát, bizony nagymama után szaladt volna. De 
mikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utánamenni, az elrom-
lott szerkezet megint azt mondta benne: – Nem!

Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte: – 
Nem! Nem! Nem! – És a lábával is dobbantott hozzá.

Pöttyös Panni
(részlet)

Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem tö-
rődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez. Panni 
nagyon éhes lett, mikor megérezte a paprikás krumpli szagát. 
Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy kér-e a krump-
liból. Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy 
azt már meg sem lehetett számolni. 

Kovács bácsi szelíden bólintott, és vacsorához látott. Egy szó-
val sem unszolta, nem is kínálta Pannit.

Panni csak állt a sarokban, és nézte. Nagyon éhes volt, és na-
gyon álmos.

– Nem akarsz leülni? – kérdezte Kovács bácsi.
– Nem!
– Nem akarsz lefeküdni?
– Nem!
Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora 

után összeszedte a holmiját, és elindult a telepre.
– Velem jössz? – kérdezte Pannitól.
– Nem!
– Itt maradsz?
– Nem!
Mikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta 

magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá.
– Most jól vigyázz, mit felelsz! Nagymamád finom krump-

lipaprikást főzött neked. Meg is ágyazott. A mackód már lefe-
küdt. Vár téged. Még egyszer kérdezem: szeretnél nagymamá-
hoz hazamenni?

Panni agyában az elromlott motor már-már újra működésbe 
lépett. De hirtelen elfogta a vágy a nagymama, a krumplipapri-
kás, a kiságy és a mackó után. Olyan erős volt ez a vágy, hogy a 
szerkezet egyszerre a helyére zökkent tőle. Először csak egészen 
halkan súgta:

– Igen. Szeretnék. – Azután egyre hangosabban, sírva kiáltot-
ta: – Haza akarok menni nagymamához! Igen! Igen! Igen!

Kovács bácsi akkor kézen fogta és hazavezette.
Nagymama nagyon megörült neki, és átölelte.
– Szeretsz itthon lenni, Pannikám?
– Igen. Nagyon szeretek – felelte Panni álmosan, és hozzási-

mult nagymamához.
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