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A só 
 

Kellékek a meséhez. Háttérrajz, ami egy ablakot ábrázol, amelyen 

keresztül látszik a királyság (palota zöld övezettel): írás: királyi 

szobák 1. (az öreg király szobája): egy nagy szék, amelyben az öreg 

király ül; és 2. királyi szoba (a királyfi szobája): egy kerek asztal, 

székek, biblia, poharak, tányérok, evőeszközök; fák (kartonpapírból), 

furulya, különböző öltözetek. 

 

A színpad két részre van osztva, a két részt egy függöny választja el 

egymástól. Egyik oldalon az öreg király szobája látható, valamint az 

erdős rész. A másik oldalon pedig a királyfi szobája kerek asztallal, 

székekkel, ez viszont egyelőre elölről el van függönyözve.  

 

Király (magában mondja): Öreg király vagyok, s van három szép 

leányom. A fél lábam már a koporsóban van, és szeretném mind a 

három leányom férjhez adni. Három országom is van, mind a három 

leányomra jut hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három 

egyforma alma, azonképpen nincs három egyforma ország sem.  

(A három lány bejön a király szobájába.) 

Király: Annak adom a legszebbik országom, aki engem a legjobban 

szeret. (Odafordul a legidősebbik leányához.) Felelj nekem, édes lányom: 

hogy szeretsz engem? 

Legidősebbik lány Mint a galamb a tiszta búzát. 

Király: (Odafordul a középső leányához.) Hát te, édes lányom? 
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Középső lány: Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. 

Király: (Odafordul a legkisebbik leányához.) No, most téged kérdezlek. 

Mondjad, hogy szeretsz? 

Legkisebbik lány: Úgy, édesapám, mint az emberek a sót! 

Király: (Dühösen, mérgesen mondja.) Mit beszélsz, te haszontalan lélek! 

Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Ne is lássalak, 

ha csak ennyire szeretsz! 

Legkisebbik lány: (Sír, könyörög, hiába magyarázza, hogy az emberek így 

meg úgy szeretik a sót, nem volt kegyelem, világgá kellett mennie.) 

Közben ének (furulyával kíséri 3 lány): Annyi bánat a szívemen… 

Annyi bánat a szívemen,  
Kétrét hajlott az egeken.  
Ha még egyet hajlott volna,  
Szívem ketté hasadt volna. 
Én elmegyek közületek,  
Isten maradjon veletek.  
Tőlem több panaszt nem hallasz, 
 Kit hallottál, avval maradsz. 
Akkor jussak én eszedbe, 
 Mikor kenyér a kezedbe.  
Akkor se jussak egyébről, 
 Csak az igaz szeretetről. 
 

(Elindult keserves sírás közt, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is 

tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s amit csak talált, úgy élde-

gélt egymagában. Jön a szomszéd királyfi, s megpillantotta a királykis-

asszonyt, de a királykisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten besza-

ladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól): 
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Királyfi: Ki van itt? 

(A királykisasszony reszket, mint a nyárfalevél, s egy szó nem sok, annyit 

sem szól. Újra kérdi a királyfi):  

Királyfi: Hé, ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember: jöjjön ki; ha 

ördög: menjen a pokol fenekére! 

(A királykisasszony most se mer szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi): 

Királyfi: Hé, ki van itt? Szóljon, ember-e vagy ördög, mert mindjárt 

lövök! (Puskát tart a királylány felé.) 

(De már erre megijed szörnyen a királykisasszony, s kibújik a fa odvából 

nagy szipogva- szepegve. Megtetszik a királyfinak a királykisasszony, szép 

gyöngén megfogja a kezét, hazavezeti, hívat papot a  palotájába, meges-

küdnek.) 

Királyfi: No, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is 

igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a 

tiszta valóságot. 

Királylány: Lelkem uram, én másként most sem mondhatom. Azt 

kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az 

emberek a sót. 

Királyfi: Jól van, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul 

édesapád szíve.  

(Írni kezd egy levelet, amit elküld a királynak a komornyikjával. A komornyik 

bejön, és elviszi a levelet. Valamint behívatja a szakácsot és megparancsolja, 

hogy finom ételeket főzzön a királynak, de semmibe se tegyen egy csepp sót 

sem. A szakács kimegy. Bejön a szolgálóleány, aki megteríti az asztalt. Meg-

jött a király, akit a komornyik vezet be. Üdvözli egymást a két király, és 

leülnek enni.) 
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Szolgálóleány: Felség, meghoztam az ebédet. Jó étvágyat kívánok! 

(Kimegy, de az öreg király csak piszkálta az ebédet, nem evett belőle. Egy-

szer csak megkérdi): 

Király: Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só 

nélkül süt-főz? 

Királyfi: Sóval süt-főz az máskor mindig, felséges bátyámuram, de 

én azt hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsol-

tam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. 

Király: No, öcsém, ezt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen 

szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? 

Királyfi: Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyám-

uram. (Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belép a királylány). 

Királylány: Édes, drága apámuram! (Az öreg király nyakába borul.) 

Király: (Megöleli.) Kedves lányom! De jó, hogy végre rád találtam! 

Mennyit kerestelek szerte az országban. Neked adom a legszebbik 

országom.  

(Bejön a másik két királylány is, és megölelik a legkisebbik királylányt.) 

Ének (mindenki énekli): Adjon Isten egísséget 

Adjon Isten egísséget,/Köszönjük a vendígsíget, / Köszönjük a vendígsíget./ 

Köszönjük a vendígsíget, /Hozzánk való szívességet,/Hozzánk való 

szívességet. 

 

 

Vége 


