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Dr. Demény Piroska: Népmesefeldolgozások 

 

A só 
 

Kellékek a meséhez: háttérrajz, ami egy ablakot ábrázol, amelyen keresztül látszik a 

királyság (palota- zöld övezettel): írás: királyi szoba- 1 (az öreg király szobája): egy nagy 

szék, amelyben az öreg király ül és királyi szoba- 2 (a királyfi szobája): egy kerek asztal, 

székek, biblia, poharak, tányérok, evőeszközök; fák (karton papírból), 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? 

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.) 
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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 éldegélt egymagában. Jön a szomszéd 

királyfi, s megpillantotta a királykisasszonyt, de a királykisasszony is észrevette a királyfit, s 

nagy ijedten beszaladt a fa odvába. Utána megy a királyfi, s beszól): 

 

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, megesküdnek.) 

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, 
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aki megteríti az asztalt. Megjött a király, akit a komornyik vezet be. Üdvözli egymást a két 

király és leülnek enni.) 

Szolgálóleány: Felség, meghoztam az ebédet. Jó étvágyat kívánok! (Kimegy, de az öreg 

király csak piszkálta az ebédet, nem evett belőle. Egyszer 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, megparancsoltam 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 bátyámuram. (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 
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Mint a sót az ételben.... 

 

Szereplők: Öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, királykisasszony1, 
királykisasszony2, Após király, Királyfi, Udvarmester, Szakács, vadászok, vendégek, 
felszolgálók. 

Kellékek: Háttér képek két különböző palotáról meg egy erdőről, 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! 

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, mennyire szerettek ti engem? 

Királykisasszony1: - Én úgy szeretem felséges apám uramat, mint a cukrot. 

Mosolyog az öreg király. 

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

Királykisasszony2: - Én úgy szeretem felséges apámat, mint a mézet. 
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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. 

 

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 megszólítja. E közben a 
többi vadász a háttérből lesik 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) 

Királyfi: - Gyere te szép lány, maradj velem s légy a feleségem. 

Lili királykisasszony: - (nevetve) Ásó kapa s a nagy harang válasszon el minket egymástól! 
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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 leül egy helyre. A királyi pár is fej biccentéssel 
fogadja a vendégeket. Bejön Lili királykisasszony édesapja is. 

Mikor mindenki leült előlép az udvarmester. 

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? 

Király társ: - 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 kezükbe. 

Felszolgálók együtt: - A kacsa sült. 

Mindenki elé kiteszik az ételt majd kimennek. 

A vendégek jó ízűen esznek. 

Öreg király: - Király társam, ez a sült is ehetetlen én ezt már nem tűröm. (mérgesen) 
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Feláll az öreg király s oda megy az asztalfőhöz a vendéglátó királyhoz. 

Öreg király: - Kedves király uram, ez már felháborító. Lakomára hívnak engem s én semmit 
nem tudok megenni.(mérgesen) 

Após király: - Ugyan biza miért király uram? (meglepődve) 

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. Udvar mester!(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 király társa 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) 

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.  
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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 a 
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 
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A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS 

Kellékek a meséhez: két lepedő, háttérrajz, ami egy falut ábrázol, bokor, kő,  tök (nagyon gyenge 

papírból):  írás: Faluháza, kerek asztal, székek, furulyák,   kosár, rajzok: nap és hold,  különböző 

öltözetek 

A színpad két részre van osztva, a két részt egy függöny választja el egymástól. Egyik oldalon mező a 

háttér, a másik oldalon kerek asztal, székek, ez a rész viszont egyelőre elölről is el van függönyözve. 

Zene (furulyával): Én elmentem a vásárba fél pénzzel 

Juliska: - - Isten adjon, Erzsi! 

Erzsi: - Adjon, adjon, Juliska! Hogy s mint? 

Juliska: - Jól, jól! Megyek a vásárba. (látszik, hogy szekéren ül, azt pedig két tehén húzza) 

Tovább mondja magában:  

- Bezzeg, te szekéren mégy! Úriason! Büszke rátótiak! Nem baj! Meglátjátok ti, hogy a mi 

szekerünket majd olyan csodaállat húzza, olyan hosszúlábú, sörényes, erős, szép állat! Hogy 

is hívják? Hogy is hívják? Lúú? No, majd megkérdem Palit, ő beszélt olyanról a múltkor. 

Látott a nagyvásárban, Kolozsvárt.  

Elmegy 

Ének: a szélen álló gyermekek énekelnek. Sárgát virágzik a repce….. A második szakaszt egy 

legényke énekli egyedül. Ő János, a csősz:  Ősszel érik meg a szilva,/ ne járj énutánam sírva / Mert 

én olyan büszke legény vagyok, / hej, csak a cifra szűrbe való vagyok. 

 János, a csősz, nézi a tököt, csodálkozik, vakargatja a fejét: 

- Tyű, fékomadta, teremtette, nahát, ez már megint mi? Ilyen sütnivalót még soha nem láttam!  

( szemlélgeti a tököt, megnézi jobbról is , balról is) No, gyere, magammal viszlek! Majd az 

okos emberek megmondják, miféle szerzet vagy. 

Elindul, cipelve a nehéz tököt. Megérkezik egy épület elé, ahová ki van írva: Faluháza. Bentről nagy 

zaj hallatszik,  beszélgetés, egymás szavába vágnak. Felemelkedik a függöny, hogy most már őket is 

lehessen látni. 
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Közben ének: (furulya) Sárga csikó, csengő rajta 

János bá illedelmesen kopogtat, ezt kétszer megismétli, majd bemegy. Álldogál egy ideig, ameddig 

egyikük észreveszi és int neki. Szegény János bá már alig bírja a nagy tököt, de nem teszi le, csak 

amikor az asztalhoz ér, akkor is igen nagy gonddal.  

Az elöljárók szörnyülködnek, vizsgálgatják a nagy tököt. Nézik azt is, egymást is, míg egyikük 

megszólal: 

1. Elöljáró:  - Sok időt megértem, de ilyen isten-teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi 

lehet ez? 

2. Elöljáró:  - Én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én sem ettem életemben. 

3. Elöljáró: - Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda 

lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. 

Beleszól a bíró: - Hát, atyafiak, ez –ahogy a formája mutatja- csakis tojás lehet. 

A többiek bólogatnak, egyszerre mondják: - Persze, hogy tojás! Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?! 

János bá: - Azért hoztam olyan nagy gonddal: még meleg volt, amikor a földről felvettem. 

Bíró: - De milyen tojás lehet ez? 

1. Elöljáró:  - Egy gyíksárkányé! 

2. Elöljáró:  - Lúdvércé! 

János bá: - Amikor a tojásra ráakadtam, valami idegen négylábú nagy állatot láttam csatangolni a 

határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka! 

A bíró felkiált:  - Csikó! Csikó tojta! 

Most egyszerre mondják: -  Úgy van. Ezt a csikó tojta. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát? 
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Egyöntetűen bólogatnak.  

Bíró: - Eddig szerencsésen eljutottunk –szólott a bíró-, még csak azt mondjátok meg, atyafiak, hogy 

mitévők legyünk? 

Mind: - Kiköltetjük! 

Bíró: - Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.  

Mindenki töri a fejét, végül ugyancsak a bíró szólal meg: - Tudják, mit, atyafiak? Amondó vagyok, 

hogy ezt a drága szép tojást költsük ki mi magunk. 

Ebben mindnyájan megegyeznek, látszik, hogy kezet fognak. A tojást óvatosan beteszik a kosárba. 

Először a bíró ül a tojásra, aztán sorra a többiek. Ki-ki egy napig. Ezt egy nap és egy hold képével 

szemléltetik.  

Ének: a gyermekek énekelnek Széllel legeljetek 

Közben  a függöny másik részén, a mezőn, Erzsi és Juliska újra találkoznak és beszélgetni kezdenek. A 

főurak hallgatják. 

Juliska: - Hallom, hogy a kupaktanács nagyon elfoglalt nálatok! 

Erzsi: - Igen, igen. Csikótojást költenek! 

Juliska: - Azt, azt! Záptojást! 

Erzsi - Nem igaz! 

Juliska: - De igaz, mert csak nem akar az kikelni! 

Elhaladnak egymás mellett. A főurak ennek hallatán pusmogni kezdenek. Látszik, hogy nem akarják 

tovább költeni a tojást: 

1. Elöljáró: - Én bizony nem ülöm többet senki lova tojását! 

2. Elöljáró: - Nem lesz ebből soha ló. 

3. Elöljáró: Én is meguntam a tétlenséget. 

4. Elöljáró: Minket röhög egész Rátót, de még a szomszédfalu is. 
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 A bíró megrázza, szagolgatja a tojást: -  Figyeljetek csak, már mozog benne a csikó! 

A többiek kételkednek. Határozottan  mondják: - Szaga van! Záp! Mit tegyünk vele most már? 

Adogatják egyik kézből a másikba. Látszik, hogy a bíró nagyon sajnálja kiadni a kezéből, végül is 

egyiküknek odaadja. Az megszólal: - Én azt mondom,  vigyük ki a határba a hegyre. Onnan 

szomszédékra gurítjuk, hadd halljuk a hangjukat akkor! 

Mindannyian együtt vonulnak, magukkal viszik a tököt is . A hegyről legurítják a szomszéd falu 

irányába, de egy kőnek nekiütközve a tök széttörik.  Utánanéznek mindannyian. Erre nagy kiáltozás 

hallszik: - A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána emberek!  

Mindenki szalad erre-arra. A dombon csak a bíró marad. Csend.  Szomorúan mondja: 

- Nem megmondtam: hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy-két 

nap az istenadta csikótojást? 

 

Vége 


