
Móra Ferenc: A csókai csóka 
Illusztráció: Szabó Enikő 
 

Csókai csókának 
Mi jutott eszébe? 
Föl szeretett volna 
Öltözni fehérbe. 
Unta szegény jámbor, 
Hogy ő télen-nyáron 
Örökkön-örökké 
Feketébe járjon. 
  
Ahogy így tűnődik 
Ághegyen a csóka, 
Arra ballag éppen  
Csalavér, a róka. 
Attól kér tanácsot, 
Mit kellene tenni, 
Hófehér galambbá 
Hogy kellene lenni. 
  
„Nincsen annál könnyebb – 
Neveti a róka – 
Fürödj meg a hóban, 
Te fekete csóka! 
Olyan fehér galamb 
Lesz rögtön belőled, 
Hogy magam sem tudom, 
Mit higgyek felőled.” 
  
Nagyeszű rókának 
Szót fogad a csóka, 
Nagy vígan leugrik 
Az ágról a hóba. 
Az orra hegye se 
Látszik ki belőle, 
Kérdi is a rókát, 
Mit hisz most felőle? 
  
„Azt hiszem, galamb vagy” – 
Csípte meg a róka, 
S csapott nagy ozsonnát 
Belőle a hóba. 
Róka csípte csóka, 
Csóka csípte róka – 
Így lett fehér galamb 
A csókai csóka. 
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Kérdések és feladatok 
 

1. Válaszolj saját szavaiddal egy-egy mondatban! 
 
a) Mit unt meg a csóka?  
 
________________________________________________________ 
 
b) Milyenné szeretett volna változni?  
 
________________________________________________________ 
 
c) Kit kérdezett meg? 
 
________________________________________________________ 
 
d) Mit ajánlott a csókának a róka? 
 
________________________________________________________ 
 
e) Mi történt, miután megfogadta a róka tanácsát? 
 
________________________________________________________ 
 
Móra Ferenc költeményében megszemélyesíti a csókát és a rókát, emberi tulajdon-
ságokkal ruházza föl az állatokat: beszélgetnek, emberi érzéseik, vágyaik vannak.  
 
2. Milyen emberi tulajdonságokkal ruházza fel a csókát? Válaszodat indokold is 
meg! (Segítségül választhatsz a felsoroltak közül: hiú, okos, buta, hiszékeny, 
óvatos, szerény, ostoba, ravasz, csalafinta, együgyű, hízelgő.) 
 

________________________________________________________ 
 
3. Milyennek mutatja rókát a költő? Indokold meg a válaszod! (Válassz az előbbi 
felsorolásból!) 
 
________________________________________________________ 
 
4. Olvasd el az Irodalom oldalon Herman Ottó írását a csókáról! Milyennek 
mutatja be a csókát a természettudós? Írd le röviden! 
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________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
5. A költemény története hasonló Aesopus egyik tanítómeséjéhez. Válaszolj 

a kérdésekre! (Segítségül nézd meg Makár Júlia rajzát!) 

a) Kit (milyen madarat) próbál becsapni a róka? __________________ 

b) Mi lesz ravaszságának a jutalma? __________________ 

c) Mire büszke a hiszékeny madár? __________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vond le a két mese tanulságát! Hogy járhat az, aki hiú és hiszékeny? Írd 
le saját szavaiddal! 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 


