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Mint a sót az ételben… 
 

Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, 

első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, 

udvarmester, szakács, vadászok, vendégek, felszolgálók. 

Kellékek: Háttérképek két különböző palotáról meg egy erdő-

ről, trón, hosszú  megterített asztal, tányérok, különböző öltözetek. 

A színpadon áll egy trón, a háttérben egy palotát ábrázoló kép. A 

trónon szomorúan ül az öreg király. Egyedül van a teremben, s sóhajtozik, 

szomorkodik. 

Bejön az udvari bolond néhány udvarnokkal, udvarhölggyel, s körbe 

állva énekelni kezdenek: „Házasodik a tücsök!” 

Udvari bolond: – Jöjjön felséges királyom, vigadjon velünk! 

Öreg király: – Ah! Hagyjad Jancsi, nem tudok én most vigadni, 

nagy bánat nyomja a szívemet. 

Jancsi int az udvarnokoknak, udvarhölgyeknek, azok pedig elhagyják a 

termet. Ő pedig közelebb húzódik a királyhoz. 

Jancsi: – Na ki vele felséges királyom, mondja el, mi nyomja 

úgy a szívét! 

Öreg király: – Jaj, te Jancsi. Hát nem látod, milyen fehér már a 

szakállam? Ah! Megöregedtem!  S biza nem tudom, melyik lányomra 

hagyjam holtom után a királyságot. 

Jancsi: – Ó felséges királyom, hát ha csak ennyi a baj, akkor 

vigadhat nyugodtan. Erre nagyon egyszerű a megoldás. Behívja a 

lányait s megkérdi, melyik lánya hogyan szereti felséges királyomat. 

S aki a legjobb választ adja, azé lesz a királyság! 
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Öreg király: (nevetve): – Ej, te Jancsi, te igazán okos vagy! Erigy, 

hívd ide  a lányaimat! 

Jancsi kimegy a színpadról. Az öreg király pedig örömében énekelni 

kezd: „Este van már nyolc óra ...” 

Megérkezik a három királylány. 

Öreg király: – Édes lányaim mondjátok csak el nekem, meny-

nyire szerettek ti engem? 

Első királykisasszony: – Én úgy szeretem felséges apám 

uramat, mint a cukrot. 

Mosolyog az öreg király. 

Öreg király: – Hát te, lányom, te hogy szeretsz engem? 

Második királykisasszony: – Én úgy szeretem felséges apámat, 

mint a mézet. 

Mosolyog az öreg király. 

Öreg király: – Hát te, legkisebbik lányom, te mennyire szeretsz 

engem? 

Lili királykisasszony: – Én úgy szeretem édesapámat, mint a 

sót az ételben. 

Összehúzza az öreg király a szemöldökét nagy mérgesen. 

Öreg király: – Micsoda! (kiáltja mérgesen) A só, utálatos dolog, 

amit az ember kiköp. Szóval te utálsz engem… 

Lili királykisasszony: – Nem, édesapám, én csak … 

Öreg király: – Egy szót se halljak többé. Takarodj a palotából, 

még egyszer meg ne lássalak itt. 

Függöny le. 
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A háttérben egy erdőt ábrázoló rajz. Lili királykisasszony ott sétál 

nagy búsan, egyedül s közben énekel: „Hej, koszorú, koszorú, miért vagy 

olyan szomorú.” 

Megjelenik néhány vadász. Lili királykisasszony megijed, s elbújik egy 

fa mögé. A vadászok énekelnek, s vígadnak: „Búj, búj, zöld ág…” 

A játék végén az egyik vadász észreveszi a királykisasszonyt, s meg-

szólítja. E közben a többi vadász a háttérből lesi mosolyogva a két fiatal 

beszélgetését. 

Vadász: – Hogy kerül ide egy ilyen szép lány egyedül az 

erdőbe? 

Lili királykisasszony: – Vadász uram, én el kellett bujdossak a 

szomszéd országból, mert király apám megharagudott rám. 

Vadász:– Ugyan biza, mit véthetett neki egy ilyen gyönyörű 

lány? 

Lili királykisasszony: – Csak annyit, hogy azt mondtam neki, 

hogy úgy szeretem, mint a sót az ételben. 

A vadász nevetni kezd. 

Vadász: – De hiszen akkor te nagyon szereted édesapádat, 

minden étel ízetlen a só nélkül. 

Lili királykisasszony: – Igen. Tudom. (búsan) De apám nem 

értett meg engem, vadász uram. 

Vadász: – Én valójában nem is vadász vagyok. (nevet) 

Lili királykisasszony: – Hanem? (meglepődve) 

Vadász: – Én vagyok ennek az ország királyának a fia. 

Lili királykisasszony: – Ó! Felség! (meghajol) 
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Királyfi: – Gyere te szép lány, maradj velem, s légy a feleségem. 

Lili királykisasszony: – (nevetve) Ásó, kapa s a nagy harang 

válasszon el minket egymástól! 

A királylány közéjük megy. Elkezdődik a játék: „Elvesztettem 

páromat…” 

Függöny le. 

 

A színpadon egy hosszú megterített asztal. A háttérben egy másik 

palotának a képe. Az asztalfőn ül a királyfi, Lili királykisasszony 

(elfátyolozott arccal), s a királyfi édesapja. 

Após király: – No édes leányom, minden elő van készítve az 

édesapád fogadására. Jó móka lesz! (nevet) 

Lili királykisasszony: – Köszönöm nagylelkűségét, király 

apósom. (mosolyog) 

Királyfi: – Biztos nagyon meg fog lepődni édesapád, drága 

feleségem! (nevet) 

Beszalad az udvarmester. 

Udvarmester: – Tisztelt királyom, tisztelt királyi pár, érkeznek a 

vendégek. 

 

S ezzel megáll a függöny mellett. 

Bejönnek a vendégek, mindenik meghajolva, s leülnek. A királyi pár is 

fejbiccentéssel fogadja a vendégeket. Bejön Lili királykisasszony édesapja is. 

Mikor mindenki leült, előlép az udvarmester. 
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Udvarmester: – Tisztelt vendégsereg, a királyi pár nevében 

köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt ünnepeljék e két fiatal 

lakodalmát. Jöjjenek az ételek. (Meghajol s kimegy.) 

Bejönnek a felszolgálók tányérokkal.  

Felszolgálók együtt: – A leves.  

Mindenki elé kiteszik az ételt, majd kimennek. 

Az öreg király szomszédjához fordul, miközben a levest eszik. Eközben 

a többiek jóízűen kanalazzák a levest. 

 Öreg király: – Király társam, hogy tudja olyan jó ízűen enni azt 

a levest? 

Királytárs: – Hát ez a leves nagyon ízletes. 

Öreg király: – Ennek biza semmi íze nincs. Hátha majd a 

következő fogás jobb lesz. 

 

Ismét jönnek a felszolgálók tányérokkal a kezükben. 

Felszolgálók együtt: – A kacsasült. 

Mindenki elé kiteszik az ételt, majd kimennek. 

A vendégek jóízűen esznek. 

Öreg király: – Királytársam, ez a sült is ehetetlen, én ezt már 

nem tűröm. (mérgesen) 

Feláll az öreg király, s oda megy az asztalfőhöz, a vendéglátó 

királyhoz. 

Öreg király: – Kedves király uram, ez már felháborító. Lako-

mára hívnak engem, s én semmit nem tudok megenni. (mérgesen) 

Após király: – Ugyan biza miért, király uram? (meglepődve) 
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Öreg király: – Egyik ételnek sincs se íze, se bűze. 

Após király: – No, nem baj, hívatom én az udvari szakácsot, s 

ha nincs megfelelő magyarázata, karóba húzatom. Udvarmester! 

(kiált) 

Bejön az udvarmester. 

Udvarmester: – Parancsoljon felséges királyom! 

Após király: – Azonnal küld be az udvari szakácsot! 

Udvarmester: – Igenis, felséges királyom. 

Kimegy. Bejön a szakács. 

Szakács: – Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, 

itt vagyok. 

Após király: – Te szakács, hogy van az, hogy ez a királytársam 

nem tudja az ételét megenni, annyira ízetlen? (mérgesen) 

Szakács: – Felséges királyom, azért ízetlen felséges 

királytársának az étele, mert nem tettem bele sót. 

Após király: – Hogyan? (mérgesen) Ki adta neked ki ezt a 

parancsot? Azonnal válaszolj, míg kedves az életed, mert mindjárt 

karóba huzattatom a fejedet. 

Szakács: – (megijedve) Felséges királyom, az ifjú királyasszony 

rendelkezett így, azt mondta, hogy ő biztosan tudja, hogy felséged 

királytársa nem szereti a sót. 

Após király: – Jól van, jól van. Eredj innen. (mérgesen) 

A szakács meghajol, s kimegy. 

Öreg király: – De hiszen ez felháborító. Még hogy én nem 

szeretem a sót…(mérgesen) 
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Lili királykisasszony az édesapjához fordul. 

Lili királykisasszony: – A só az utálatos, azt kiköpi az ember, 

nem felséges királyom? 

Öreg király: – Lányom (örvendve), te vagy az? 

Lili királykisasszony leveszi a fátylát. 

Lili királykisasszony: – Én vagyok az, édesapám.  

Öreg király: – Most már belátom, hogy igazad volt. Bocsáss 

meg nekem.  

Lili királykisasszony: – Megbocsájtok, édesapám. 

Megölelik egymást.  

Öreg király: – Te szeretsz engem a legjobban. Halálom után a 

királyság a tiéd lesz, édes leányom. 

Após király: (nevetve): Ha már ilyen jól alakult minden, s újra 

egymásra talált édesapa és  lánya, még több okunk van az 

ünneplésre. Vigadjunk! (kiáltja) 

 

Mindenki feláll egy kört alkotva, Lili királykisasszony beáll a kör 

közepébe, s elkezdődik a játék: „Körben áll egy kislányka”. 

 

VÉGE 
 


