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Könyvtárhasználati segédlet és könyvajánló óvodás korú gyermekek 
és szüleik részére

A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta
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Mi a szösz?
Szösz vagyok, egy könyvmoly gyerek. Amolyan óvodásféle. És mint 
minden rendes könyvmoly, én is imádnék olvasni, csak nem tudok.

Pedig anyukám azt mondja, hogy muszáj lenne, hiszen a mi csa-
ládunkban mindenki betűket böngészve jön a világra, senkinek sem 
kell elmagyarázni az ábécét! De hiába ad a kezembe ilyen-olyan köny-
veket, én csak pislogok felettük. A betűk meg a hasukat fogják a la-
pokon! 

– Könyvmoly létére! – vihogják. – De ilyet!
Itt lakunk a könyvtárban, az egész rokonság álló nap csak a be-

tűket falja, a könyveket javítgatja, senki sem ér rá velem foglalkozni, 
nekem olvasgatni, mesélni. Körös-körül ez a rengeteg könyv, és én 
nem értek belőlük egy mukkot sem! Nincs mese, nekem is meg kell 
tanulnom olvasni!



Kezdjük az elején!
– Anyu! – röppentem oda hozzá. – Taníts meg olvasni!
– Most nem érek rá! – felelte. – Ezeregy dolgom van. Inkább segíts te is!
Anyu imádja a rendet. Amint hazamegy minden látogató, és 

bezár a könyvtár, kirepül a szülők polca alól, és nekilát a nagy-
takarításnak. Összeszedi a firkás, meggyűrődött 
könyveket, és radíroz meg vasal reggelig.

– De Anyuuu! Én tudni akarom, mi áll a 
könyvekben, olvasni akarok!

– Előbb a munka, kicsi Szösz! Majd aztán a 
szórakozás!

Hogy mennyi, de mennyi összerajzolt könyvet 
hoznak vissza nap mint nap az embergyerekek! A 
sok irkafirkától lassan már a mesét meg a képeket 
sem lehet látni! Annyi a paca, gyűrődés meg firka, mint égen a csillag! 
Még a végén a mesék megsértődnek, és elköltöznek. Aztán a sarokról 
visszakiáltják, hogy „Itt a vége, fuss el véle!”, mi meg nézegethetjük 
az üres lapokat!

Néztem, ahogy Anyu ráröppent egy mesekönyvre. Dörzsölte, dör-
zsölgette, amíg a piros, sárga meg kék ceruzanyom meg nem fakult. 
Aztán kisepregette a lapok közé szóródott kekszmorzsákat, majd ka-

kaócseppet sikált, végül szamárfület simí-
tott. Én meg csak pat-

togtam körülötte, és 
nyúztam, nyag-
gattam. – Taníts 
meg olvasni! 

Most azonnal ta-
níts meg olvasni!
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Már majdnem reggel volt, mire az összes könyv megtisztult, kisi-
mult és visszakerült a helyére.

– Na gyere kicsi Szösz! – hívott Anyu magához. – Kezdjük az ele-
jén! Betűtészta lesz reggelire paradicsommártással. 

Azzal egy marék tésztát szórt elém.
– Válogasd ki az „A” betűket, és mire az összes „A” betűt kiváloga-

tod, meglátod, az első betűt megtanulod! 
– Én nemcsak az „A”-kra vagyok kíváncsi! – toporzékoltam. – Ha-

nem az összes betűre! 
De Anyu csak a fejét csóválta, azzal visszarepült a szülők polcához, 

felütött egy-két könyvet, hátha talál valami tanácsot könyvmolygye-
rek-hisztériára.

Én pedig mérgemben válogatás 
nélkül az összes betűtésztát bekap-
tam és elropogtattam. Csak úgy, pa-
radicsommártás nélkül!
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A komoly könyvmoly
Az apukám nagyon elfoglalt könyvmoly. A kézikönyvek polca alatt 
lakik. A kézikönyveket nem szabad hazavinni a könyvtárból, azokat 
csak itt, az olvasóteremben lehet olvasgatni. Így nincs is rajtuk gyű-
rődés meg paca! Ezért apukám ráér egész nap csak olvasni. Az okos 
könyveket bújja álló nap! Talán még akkor is, amikor mi alszunk.

A könyvmolyok családfáját és ősi történetét kutatja. Azt mond-
ja, addig nem nyugszik, míg ránk nem talál valamelyik lexikonban 
vagy útikönyvben! „Mert ha a könyvmoly nem tudja, honnan jött, 
akkor azt sem fogja tudni, hova tartson!” – mondogatja. Ez nem tu-
dom, mit jelent, de nagyon okosan hangzik! Az apukám nagyon okos 
könyvmoly ám!

Tőle tudom, hogy nemcsak könyvmolyok léteznek. De nem ám! 
Hanem másfajta molyok is, de ők nem a mi családunk tagjai, hanem 
holmi lepkefélék, akik mások télikabátjával meg kötött pulcsijával 
táplálkoznak. 
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Apukámat nem szabad zavar-
ni gyerekes dolgokkal. Van elég 
dolga anélkül is.

Ha nagy leszek, én is kutató 
leszek! De olyan kutató, aki a le-
geslegokosabb könyvből kikutatja 
majd, hogyan lehet időt csinálni! 
Olyan időt, ami a gyerekekre való. 
Én majd csinálok gyerekidőt, jó 
sokat, és apukámnak adom. Akkor 
aztán lesz ideje mindenfélére a fontos 
dolgai mellett! Fog majd nekem mesélni 
elalvás előtt, játszik velem bújócskásat, 
megtanítja, hogyan ne féljek a sötétben, és 
elvisz a világ végére is, ahonnan majd lekiált-
juk, hogy „Halihó!”, utána meg hazaszaladunk, 
és senkinek, de senkinek nem áruljuk el, hogy egy 
teljes napig kettesben voltunk.
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Mösz
Mösz a tesóm. Egy szobában lakunk. Vagyis egy polc alatt, a mese- 
sarokban. Mösz már alig várja, hogy átköltözhessen a szakkönyvek 

polca alá, hogy álmában is csöpöghes-
sen a fejébe a tudomány. 

Csak anyuék nem 
engedik, mert én 
még félnék egyedül. 
És azt is mondják, 

hogy mielőtt ko-
molyabb köny-
vekkel kezdene 
el foglalkozni, 
először át kell 

rágnia magát a 
kis tudóskönyveken 

meg az összes kötelező  
olvasmányon.

– Már minden mesét meg 
ovisoknak való tudóskönyvet 

elölről-hátulról fújok! – kiabál ilyen-
kor. – A kötelező olvasmányok pedig  

ráérnek később is. Én igazi tudományra  
vágyom!
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De hiába, Mösznek maradnia kell! Így hát csak néha, amikor senki 
sem látja, titokban röppen át a szakkönyvekhez. Olyankor aztán falja 
a tudósok életét, a történelmet, a csillagászatot, a kémiát, a fizikát 
meg a többi különféle tudományt. És azt meséli, kísérletezik. Mert a 
testvérem imádja a valóságban is kipróbálni mindazt, amit a könyvek-
ben olvasott. A múltkor például azt olvasta, hogy a vízzel muzsikálni 
lehet. Ezért a poharakba vizet töltött. Az egyikbe keveset, a másikba 
kicsit többet, a harmadikba rengeteget. Aztán egy kanállal egymás 
után megkocogtatta a poharak oldalát, csak úgy csengett-bongott va-
lamennyi! Olyan muzsika szállt fel a könyvespolc alól, hogy minden-
ki azt gondolta, bekapcsolva maradt a rádió.

Ma este, miután már bezárt a könyvtár, a könyvmolyok népe éb-
redezni kezdett. Én is kinyújtóztam a takaróm alól. Kidörzsöltem az 
álmot a szememből, és körbepislogtam, de Möszt nem találtam sehol. 
Nem kellett sokáig törnöm a fejem, hol lehet! 
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Persze a szakkönyvek birodalmában találtam meg, a polcokon ma-
tatott.

– Figyelj, Mösz! – próbáltam magamra terelni a figyelmét. – Nem 
tudnál valamit, valami okosságot kinézni a könyveidből, amitől egy 
csapásra megtanulnék olvasni?

– Hogy? Mit szeretnél? Olvasni?  – kérdezte Mösz tétován, még 
mindig a polcon kotorászva. – Hát, a múltkor a kezembe akadt vala-
mi… valami… ami talán… talán segíthet. Á, igen! Meg is van! 

Azzal kihúzott egy könyvet a többi közül, leporolta és felnyitotta a 
közepén. Olvasgatott benne egy darabig, majd vigyorogva rám emel-
te a mutatóujját, és elmondott egy varázsigét. 
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  „Recse, recse pogácsa, szomszédasszony csinálta, szél fújja, fújdogálja, 
hinta-palinta, hintázik a kisbaba, na, ezt kapd ki, és most te legyél a 
maki!”

– Makiii? 
Tudhattam volna, Mösz rászedett! Hát nem számíthatok rá! Senki-

re sem számíthatok? Hogy fogok így megtanulni olvasni? 
De akkorra már könnyek gyűltek a szememben. – Te nem is könyv-

moly vagy! – kiáltottam elcsukló hangon. – Hanem egy… egy… szív-
telen… büdös… zokni! – azzal fogtam magam és csalódottan, bána-
tosan elsomfordáltam.
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Forogtam, csak forogtam…
Amikor már azt hittem, én sosem fogok megtanulni olvasni, arra 
gondoltam, inkább nem is leszek könyvmoly tovább! Mert ki látott 
már olyan könyvmolyt, aki mit sem ért a betűkből? Itt ez a sok könyv, 
és én csak bámulom őket értetlenül. Majd elmegyek sótartónak vagy 
fülbevalónak! Ahhoz nem kell az olvasni tudás! 

Ahogy itt tartottam a gondolataimban, egyszer csak odakintről, a 
könyvtár túlsó sarkából meghallottam valamit:

– Nézd, Lencsi! – csengett egy kislány hangja. – Ez itt a Cica betű. 
Látod? Ez meg itt a Fésű betű. Az iskolában tanultam!

Egy embergyerek ült a hintaszékben. Könyvvel a kezében, babájá-
val az ölében. A betűket magyarázta.

Nem bírtam magammal! Pedig tudom, hogy nappal előbújni nem 
szabad. Mégis kikukucskáltam a takaróm alól, majd óvatosan, hogy 
senki meg ne lásson, a kislány közelébe lopakodtam. Senki nem vett 
észre, és a kislány csak magyarázott tovább:



– Ez itt a Krokodil betű, ez pedig az Óra betű.
Nem tudom, a baba mit értett meg belőle, de én lenyűgözve 

hallgattam, amit mond. Csak úgy ittam a szavait! 
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És akkor, igen, épp abban a pillanatban, mintha valami varázsütés 
ért volna, a betűk sorra belemásztak a fejembe. A könyvek feltárultak 
előttem, a mesék pedig egytől egyig kirepültek belőlük! 

Én meg csak álltam a könyvtár kellős közepén, és forogtam, fo-
rogtam a tündérekkel, boszorkányokkal, sárkányokkal, királyokkal 
és királylányokkal, törpékkel meg óriásokkal… Körbe-körbe, amíg 
minden mesét elölről, hátulról, töviről hegyire ÉN MAGAM el nem 
olvastam.
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Olvass nekem!
Könyvajánló óvodás korú gyermekeknek

Agócs Írisz: Kicsi, nagy (Pozsonyi Pagony)
Aranysityak. Friss gyerekversek (Csodaceruza)
Autósmesék mai mesemondóktól (Pozsonyi Pagony)
Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér (Pozsonyi Pagony)
Bajzáth Mária: Járom az új váramat. Népmesék a világ minden tá-

járól 4–6 éveseknek (Kolibri Kiadó)
Bálint Ágnes: Tündér a vonaton (Holnap Kiadó)
Beck Andrea: A Titoktündér (Beck & Partners Mi. Kft.)
Becker, Bonny: Medve látogatója (Pongrác Kiadó)
Berg Judit: Maszat épít (Pozsonyi Pagony)
Berg Judit: Micsoda idő! (Pozsonyi Pagony)
Boehme, Julia: Marci, a mosómedve – Mesekönyv az igaz barátság-

ról (Egmond)
Boldizsár Ildikó: Esti mesék a boldogságról (Novella Kiadó)
Böszörményi Gyula: Emberke színe (Csimota)
Cuvellier, Vincent: Amikor életemben először megszülettem (Vi-

vandra Könyek)
Dániel András: Egy kupac kufli (Pozsonyi Pagony)
Donaldson, Julia: A Graffaló (Pozsonyi Pagony)
Emmett, Jonathan;  Cabban, Vanessa: Ide nekem a Holdat! (Nap-

hegy Kiadó)
Fésűs Éva: Széllelbélelt mesekönyv (Arcus Kiadó)
Finy Petra: A fűszerkatona – Hét földrész meséi (Cerkabella)
Finy Petra: Az ovi-ügy (Pozsonyi Pagony)
Gévai Csilla: Amíg utazunk (Pozsonyi Pagony)
Gryllus Vilmos: Maszkabál (Central Médiacsoport Zrt.)
Halász Judit: Boldog születésnapot (Central Médiacsoport Zrt.)
Ionesco, Eugéne: Mesék 1 • 2 • 3 • 4 (Scolar Kiadó)



17

Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok (Móra)
Janosch: Irány Panama! (Móra)
Knudsen, Michelle: Oroszlán a könyvtárban (Pongrác Kiadó)
Lackfi János: Paradicsomleves betűtésztával (Betűtészta Kiadó)
Luciani, Roberto – Roncaglia, Silvia: Lumpi Lumpi gyógyító  

meséi (Móra)
Malter György: Rosszcsont mesék (Ciceró)
Marék Veronika: Boribon és Annipanni (Pozsonyi Pagony)
May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház (Cerkabella)
Mechler Anna: Bartoló, a markoló (Manó könyvek)
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve (Móra)
Nordqvist, Sven: Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt (General Press 

Kiadó)
Oldland, Nicholas: A melegszívű medve (Babilon Kiadó)
Paulovkin Boglárka: A katicabogár elveszett pöttyei (Pozsonyi Pa-

gony)
Potter, Beatrix: Nyúl Péter kalandjai (General Press)
Rofusz Kinga: Samu és egy esős nap (Csodaceruza)
Rubik Anna: A kalóz nagypapa – Családi mesék (Pozsonyi Pagony)
Schmidt, Annie M. G.: Titi a parkban (Pozsonyi Pagony)
Shona, Innes: Az élet olyan, mint a szél (Kolibri Kiadó)
Szegedi Katalin: Lenka; Palkó (Csimota)
Toivonen, Sami – Havukainen, Aino: Tatu és Patu az óvodában 

(Cerkabella)
Tomlinson, Jill: A bagoly, aki félt a sötétben (Pozsonyi Pagony)
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom? Ovis mesék (Pozsonyi Pagony)
Waechter, Philip: Apanap; Én (Pozsonyi Pagony)
Weitze, Monika: Mese a rózsaszín elefántról, aki nagyon szomorú 

volt... (Naphegy Kiadó)
Zalán Tibor: Királylányok könyve (Cerkabella)
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Olvass érte!
Könyvajánló szülőknek és nagyszülőknek

Aamodt, Sandra – Wang, Sam: Üdvözöllek a gyereked agyában 
(XXI. Század Kiadó)

Bajusz Judit: Fejlődés, gondozás, táplálás, gyermekkorban (Medi- 
cina Kiadó)

Bajzáth Mária: Itt vagyok, ragyogok! Legkisebbek népmeséi  
(Kolibri Kiadó)

Bajzáth Mária: Járom az új váramat. Népmesék óvodásoknak  
(Kolibri Kiadó)

Ballnik, Peter: Apák kézikönyve. Útmutató a három évnél idősebb 
gyerekek neveléséhez (Móra Könyvkiadó)

Bettelheim, Bruno: Az elég jó szülő (Park Könyvkiadó)
Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a minden-

napokban (Magvető Kiadó)
Cave, Simone – Dr. Fertleman, Caroline: Az okos baba. 100 já-

ték és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlődéséhez (Partvonal 
Kiadó)

Chapman, Gary – Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva. A gyere-
kek öt szeretetnyelve (Harmat Kiadó)

Cohen, Lawrence J.: Játékos nevelés. Játékterápia, a konfliktusok 
szelíd és kreatív megoldása, a viselkedésproblémák enyhítése, az 
önbizalom fejlesztése (Kulcslyuk Kiadó)

Cziegler Orsolya, Lux Elvira, Ranschburg Jenő: Unokáink is 
látják őket (Saxum Kiadó)

Davis, Nancy – Simms, Laura – Korbai Hajnal: Az aranytök.  
Terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek 1.  
(L’Harmattan Kiadó)

De Bono, Edward: Tanítsd gondolkodni a gyereked (Park Kiadó)
Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem! (Deák és Társa Kiadó)



19

Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hall-
gasd úgy, hogy elmesélje. Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gye-
rek kapcsolathoz (Reneszánsz Kiadó)

Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Testvérek féltékenység nélkül. 
Gyakorlati tanácsok testvérek neveléséhez (Reneszánsz Kiadó)

Forward, Susan: Mérgező szülők. Hogyan szabaduljunk meg fáj-
dalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket? (Háttér Kiadó)

Frost, Jo: A kisgyerekkor nagy kérdései (Park Könyvkiadó)
Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban  

(Flaccus Kiadó)
Gőbel Orsolya: A szív érintése. Fantáziajátékok óvodások számára 

(Varázsjátékok sorozat) (L’Harmattan Kiadó)
Gyarmati Andrea: Beszéljünk a betegségekről (Saxum Kiadó)
Huba Judit: Logopédiai mesék (Ciceró Könyvstúdió Kft.)
Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia  

fejlesztése gyermekkorban (Kulcslyuk Kiadó)
Kast-Zahn, Annette: A dackorszak (Sanoma Kiadó)
Kulcsár Ildikó, V.: Szeretetvár. Unokáknak, szülőknek, nagyszü-

lőknek (Sanoma Kiadó)
Lansky, Vicki: Szülők lettünk! A gyereknevelés fortélyai a csecsemő-

kortól az iskoláig (Duna International Kft.)
Leach, Penelope: Picik és kicsik (Park Kiadó)
Lovász Andrea: Navigátor. Gyermekirodalmi böngésző, lexikon és 

olvasókönyv (Cerkabella Könyvkiadó)
Monspart Éva – Scherter Judit: Nagymamakönyv. Hogyan legyek 

jó nagymama, gyerek, unoka. (Atheneum Kiadó) 
Montágh Imre: Mondd ki szépen! (Holnap Kiadó)
Morris, Desmond: Kisbaba. Az első két év bámulatos története 

(Gabo Kiadó)
Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék, avagy hogyan segítsen a szülő 

a gyermeknek a félelem és agresszió leküzdésében (Móra Könyv-
kiadó)
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Payne, Kim John: Egyszerűbb gyermekkor. Hogyan neveljünk 
nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket? (Kulcslyuk  
Kiadó)

Pitamic, Maja: Tanítsd meg, hogyan játsszak! Montessori-féle játé-
kok és foglalkozások kisgyermekeknek (Tudatos Lépés Kft.)

Platt, Martin Ward: Csodálatos évek. 0–5 év közötti gyermeket 
nevelő szülők nélkülözhetetlen útmutatója (Hajja Book Kft.)

Ranschburg Jenő: Szülők könyve. A fogantatástól az iskolakezdésig 
(Saxum Kiadó)

Ranschburg Jenő: Óvodások (Saxum Kiadó)
Reichlin, Gail – Winkler, Caroline: Túlélőkalauz szülőknek. A 

nevelés titkai (Kulinária Kiadó)
Rodari, Gianni: A képzelet grammatikája. Bevezetés a gyermeki tör-

ténetalkotás művészetébe (Pont Kiadó)
Rogge, Jan-Uwe: Kell a gyereknek a korlát (Park Kiadó)
Singer Magdolna: Boldogan éltek, míg meg nem haltak… és azu-

tán? (Móra Könyvkiadó)
Stoppard, Miriam: Nagyszülők könyve. Legyen öröm az unokánk-

kal eltöltött idő (Sanoma Kiadó)
Szó-beszéd. Beszédjavító mondókák (Móra Könyvkiadó)
Vajda Zsuzsanna: Az ember és kicsinye, a józan nevelés kézikönyve 

(Mérték Kiadó)
Valliéres, Suzanne:  Pszichotrükkök 3–6 éves korig (Libri Könyv-

kiadó)
Vekerdy Tamás: Nagy Családkönyv (Central Médiacsoport Zrt.)
Vekerdy Tamás: Jól szeretni. Tudod-e, hogy milyen a gyereked? 

(Kulcslyuk Kiadó)

Az ajánlott könyvek kikölcsönözhetők a könyvtárból!
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