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A róka és a gólya 
 

EGYSZER a ravasz róka meghívta ebédre gólya uramat. 
A gólya megköszönte a meghívást, és nagy örömmel el is ment 
hozzá.  

– Ej, a róka gazdag uraság – gondolta magában a gólya –, 
bizonyára nagyon finom ételekkel akar megvendégelni. 

S hogy az ebédnél minél jobb étvágya legyen, még csak 
nem is reggelizett. De figyeljetek ide, mi történt! Mikor a gólya 
megérkezett, a róka nagy udvariasan hajlongva fogadta, és 
bevezette a szépen terített asztalhoz. Az asztalon már párolgott 
a finom tyúkleves és mindenféle mártások, ott volt a kitűnő tej-
színhabos csokoládé is jól megcukrozva. De minden étel egé-
szen lapos tányérokra volt tálalva. Húsnak, kenyérnek és kanál-
nak híre-hamva sem volt. A gólyának mindez különösnek tűnt, 
mert hosszú csőrével és kurta nyelvével nem tudott sem szür-
csölni, sem nyalni. A ravasz róka most elkezdte a kínálgatást, és 
nevetett magában, amikor látta, hogy az éhes gólya milyen 
zavarban van. És hogy még jobban bosszantsa, a tányérokat 
egymás után mind maga elé tette, és az utolsó cseppig mindent 
felszürcsölt és felnyalt. Közben-közben még így biztatta a ven-
dégét: 

– Ej, ej, kedves komám uram, hát egyék már valamit. Még 
ebből sem parancsol? Talán csak nem beteg? Vagy tán valami 
jobbat evett odahaza? Nyúljon csak hozzá bátran, kövesse az én 
példámat! 

A gólya látta, hogy alaposan becsapták, de hallgatott, és 
hazament, mintha semmi sem történt volna. 
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Néhány nap múlva a gólya is elküldte az írását róka 
uramhoz, és meghívta vacsorára. 

– Milyen buta ez a gólya – gondolta magában a róka –, 
észre sem vette, hogy a bolondját járattam vele. 

Azután nagy tisztelettel megüzente a gólyának, hogy el 
fog menni. 

De a gólyának is volt ám magához való esze. Amikor a 
róka odaért, már minden el volt rendezve, az asztal szépen meg 
volt terítve, és a konyhából olyan jó ételszag áradt ki, hogy 
csakúgy csiklandozta a róka orrát. 

– Bizonyára békacombot süttetett és aranyhalat rántatott 
a komám. Tudja, hogy azok a kedvenc ételeim. 

Alig várta már a tálalás idejét. Végre csakugyan felhozták 
a levest. Igen ám, de se tányér, se tál. Minden szűk nyakú kor-
sókban és üvegekben volt feltálalva. Ahogy ezt a róka meglátta, 
mindjárt nyugtalankodni kezdett, mert látta, hogy nem fér be a 
feje a korsókba és üvegekbe, s így semmiképpen sem juthat a jó 
falatokhoz. A hamis gólya pedig annál inkább kínálgatta: 

– Tessék, kedves komám! Lásson hozzá bátran, jó szívvel 
adom. 

A hosszú csőrével pedig közben mind kiszedegette a jó 
falatokat, és jóízűen mindent felfalt. 

No, hiszen megjárta a róka koma is! Nem volt mit tennie, 
éhesen, szégyenkezve kellett hazakullognia. Akik pedig ezt 
meghallották, nagyokat kacagtak rajta, és azt mondták: 

– Eben esett meg, úgy kell neki! Tanulja meg ezt a régi 
mondást: 

  Amit nem kívánsz magadnak, 

  ne tedd embertársadnak! 




