
Cziczó Attila: 

NYOLCHÉT 
vígjáték egy nappaliban 

 
ÁDÁM (telefonál) … figyusz, ez le van játszva! Jön a bébi, kicsi sóder neki, ingyombingyom, aztán tutálibe 

… Mi az, hogy Alex? Már rég dobtam. Küldtem neki egy SMS-t. … Hogyhogy mikor? Az előbb. 

… Persze, hogy megkapta! … Milyen döntő? Nem mondod! Nem este lesz? (bekapcsolja a tévét, 

nézi) Miiiiii?! Három nyuszi a jugóknak? Mi ez? … Na csákó! Nézem, amíg nem jön. (befejezi, 

nézi a tévét, majd fejéhez kap) Miért nem lövöd be, Fodor? (csöngetnek) Na végre! (mázas vigyort 

vesz fel, nyitja az ajtót) 
ORSI (nagy lendülettel jön be, mögötte a vigyorgó Zita) Hali! Anyuék? 

ÁDÁM (zavartan) Majd este jönnek. Te mit keresel itthon? Nincs edzés? 
ORSI Elmaradt. Este buli. 
ZITA Tök állat buli! 
ORSI (bemutatja őket egymásnak) Ja, ő a tesóm, ő meg Zizi. 
ZITA Tök jó! Tök egyformák vagytok. Csak fiúba meg lányba! 

ÁDÁM Légyszi ne szórakozz velem. Nem maradhattok itthon! 
ORSI Mert? 

ÁDÁM (a tévére néz, felüvölt) Ez az! Szép volt Madaras! 
ZITA Jé, ez az a tök helyes srác a Bravo-ból! 
ORSI (Zizinek) Menjünk a szobámba! (elindulnak) 

ÁDÁM (megállítja őket) Na figyusz, hugi! Szépen elmentek fagyizni vagy mittudomén! Itt nem maradtok, 

oké? 
ZITA Tök jó, vegyünk egy gyümölcs kelyhet! 
ORSI Életemben először kifestem magam, úgyhogy ne idegesíts te is! Különben meg mindjárt jön az 

Alex. 
ÁDÁM Milyen Alex? Minek jön? Ide nem jön. 

ZITA Tök jó, hogy ennyit tudsz kérdezni. 
ÁDÁM Hívd fel, hogy ne jöjjön! 

ZITA Akkor nem megyünk fagyizni? 
ORSI Alex fog kisminkelni, ezért nem hívom fel. Maradunk. (kimennek a szobába.) 

ÁDÁM (leroskad a kanapéra) Ez nem igaz! (nézi a tévét) Ez az! Négyméteres! (izgatottan néz, de 

csengetnek) A francba! (kimegy) 
VIRÁG (Ádám előtt jön vissza) … ja, mi vagyunk az új szomszédok, de Prücsök mindig elszökik. Biztos az 

erkélyen át. Nálatok is erre van? Úgy hiányzik Prücsök! 
ÁDÁM Hé, állj már meg! Mi van erre? 
VIRÁG Az erkély. Meg Prücsök. 
ÁDÁM Mit akarsz az erkélyünkön? 
VIRÁG Ott van Prücsök. A kiscicám. Olyan aranyos, ha látnád, te is megszeretnéd! 
ÁDÁM Ki az a prücsök? És te ki vagy? 
VIRÁG Mondom, hogy a szomszédotok. Hol a frigó? Van dzsúzotok? 
ÁDÁM (a tévére néz) Ez az! (Virágnak) Hova mész? 
VIRÁG (már jön is vissza) Vehetnétek néha százszázalékosat is! Megvan Prücsök? Kicsi cicám! 
ÁDÁM Most szépen hazamész, mert itt fontos találkozó készül. 
VIRÁG Ez Prücsök hangja! (rohan az erkély felé) 
ÁDÁM Nincs itt Prücsök … hé, állj már meg! 
VIRÁG Icipici prüntyüli Prücsök, kiscicám, hol vagy? (közben kimegy az erkélyre) 
ÁDÁM Ez nem igaz! (csöngetnek) Apukám, megjött a csaj! 

HENI (jön be Barbival, mögöttük Ádám) Hali! De jó, hogy itthon vagy. (tévére néz) Megy már a döntő? 
ÁDÁM Ja. 

HENI Öt-öt?! Mi van ezekkel? 
ÁDÁM Mennyi?! Az előbb még eggyel mentek a jugók. Na, figyusz, most nem nagyon érek rá, úgyhogy … 
VIRÁG (jön be) Viszek Prücsöknek egy kis tejet. Van 1,5%-os tejetek? Csak azt szereti. (kimegy) 

HENI (összenéznek Ádámmal, a fiú mutatja, hogy stikkes a csaj, Heni folytatja) … eriszt mejne beszt 

frend … Edem. Ja. Beszél dajcsul. Frankó! 
BARBI (mindig németül mondja!!!) Na végre, hogy valaki megért! Hello, Barbara vagyok Münchenből. 
ÁDÁM Mi van? Mi ez a fakultatív német óra? 

HENI (félrevonja Ádámot) Na arról van szó édesegykomám, hogy itt lakik nálunk ez a német csaj, de már 

elege van a fradiból, mert voltunk már edzőmeccsen, edzésen, a klubházban, de most jön a Huszti, a 

Gera meg a Bajevszki közönségtalálkozóra, s oda már nem merem elvinni, mert kárt tesz magában. 
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(mutatja Barbinak, hogy yes, buli van!) 
BARBI Meg egy kort kiscsavo! 
ÁDÁM És? Én nem tudok németül! (a tévére) A francba! Miért hagyják a centert? 

HENI Nem baj. Azért van hasonlóság: ő is jégkorongozik, meg te is. Csak két órát kérek! Csinálj vele, 

amit akarsz, csak tartsd itt! 
ÁDÁM Felejtsd el! Tudod kit várok? (a fülébe súgja) 

HENI Nem mondod! Akkor tedd be a tesód szobájába! 
ORSI (jönnek be) Bocsi, de az foglalt! 
ZITA Tök nagy házatok van! Tökre nem láttam még ekkorát. 
HENI Ez meg ki? 
ZITA Szia, Zizi vagyok, ugye a Huszti Szabi is fradista focista? 

ÁDÁM A tesóm barátnője. (a tesójáéknak címezve) De mennek fagyizni! 
ZITA Akkor most megyünk fagyizni, vagy nem? Menjünk a Dzselátóba, az tuti jó hely. (Orsi kirángatja a 

szobából) 
BARBI Nem szeretem a vízilabdát. Te mit sportolsz? 
ÁDÁM  Mi van? 
BARBI Te mit sportolsz? 
ÁDÁM  Mi van? Ja, sport. Hoki. 

HENI Na látod! Kis nyári nyelvgyakorlás! 
VIRÁG (jön be egy tányér tejjel) Gyere, Prücsök! Tejci-bejci! (kimegy) 
ÁDÁM (csengetnek) Megjött! Húzzatok ki az erkélyre! 
BARBI Elnézést, nem értem. 
ÁDÁM (hangosan) Menjél ki az erkélyre. 
BARBI Menjünk ki? Miért? 

HENI Mit akar? 
ÁDÁM Mit tudom én! 

HENI Nem baj.  Menjetek ki, beszélgessetek, én meg tűzök. 
ÁDÁM Ne szórakozzatok már! (csengetnek) Gyorsan! 
BARBI (Heni húzza az erkély felé) Miért nem jön a fiú is? 

HENI Gyere már! 
ÁDÁM (körülnéz, levegőt vesz, mosolyogva ajtót nyit, de csak motyogni tud) Ööö … 

FRANCI (Franci és Eszter egyszerre jönnek be, egyszerre beszélnek, közben bemennek a nappali közepére) 

Szia, Ádám! 
ESZTER Helló! 
FRANCI Azért jöttünk, mert a Vivi küldött neked egy levelet, mert tetszel neki, csak ő nem meri 

megmondani … 
ESZTER Mert tök jó pasinak gondol, csak nem meri szemtől szembe megmondani, de velünk küldött egy 

levelet, hogy tudjál róla … 
FRANCI És azt kérdezi, hogy te mit gondolsz róla, meg azt is, hogy nem akarsz-e járni vele, mert szerintem 

is vele kéne járnod … 
ESZTER Ja, mert vele kéne járnod, és erről írt egy levelet a Vivi, és azt hoztuk el neked, csak még azt is kéri, 

hogy egyből válaszolj neki … 
FRANCI Mert mi addig nem mehetünk innen el, amíg nem válaszolsz, de elég lesz annyi, hogy igen, vagy 

nem, de azért jobb lenne, ha járnál vele, mert teljesen kivan … 
ESZTER Ja, teljesen maga alatt van, amióta belédzúgott, csak nem meri a szemedbe mondani … 
FRANCI De egyébként teljesen normális csaj, meg jól is néz ki, meg táncolni is jár, meg szereti a bulikat … 
ESZTER Ja, meg te is szereted a bulikat, azért is gondolja, hogy járnotok kéne. (észreveszi a többieket) Ja, 

sziasztok! 
TÖBBIEK (egyszerre) Mi van?! 

ESZTER (összenéznek Francival) Nem érted? A Vivi akar veled járni, csak nem meri megmondani … 
ÁDÁM Álljatok már le! Vegyetek levegőt, jó! 

FRANCI Igen, vagy nem? 
ÁDÁM Mi igen? 

ESZTER Iiiigen! Mondtam én, hogy igent mond! 
FRANCI Ezt légyszi le is írnád egy papírra? Mert a Vivi szerintem csak akkor hiszi el … 

ÁDÁM Csendet! (csend) Na! Nem akarok járni semmiféle Vivivel, úgyhogy csaó, a vita lezárva. 
ORSI (csengetnek) Hoppá! 

ÁDÁM (kimegy, csak a hangját halljuk) Te meg ki vagy? 
FRUZSI (jönnek be) A Ferinéni mondta, hogy tiéd ez a macska. A postaládáknál találtam. 

ÁDÁM Milyen macska? 
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FRUZSI Ez. Elég girhes egy állat. 
VIRÁG (szalad be az erkélyről) Prücsök! Hát hol kóboroltál? 

FRUZSI Éppen odabrunyált a Kovászék postaládája alá. (megszagolja) De már végzett. Bocs, kicsit lassú 

vagyok, most jöttem a Szigetről. 
VIRÁG (meg a többiek simogatják, becézgetik a macskát) Unygyibungyi! 

FRUZSI Nem veszett? Mert ilyenekkel van tele a Fókusz meg az Aktív. 
ÁDÁM Elég! Elég! Most mindenki menjen légyszíves a dolgára! Nekem itt randim lesz! A világ 

legnagyobb randija! 
ORSI (csengetnek) Mi majd tartjuk a gyertyát. 

ÁDÁM (törli a homlokát, miközben kimegy) Ez nem igaz …! 
ALEX (jönnek vissza, Ádám csodálkozva. Alex szőkésen beszél) Szia, édes, mondta a tesód, hogy én 

sminkelem ki őket? Tök jó, hogy így megbíznak bennem. Persze nem is fognak bennem csalódni … 

ezek meg kik? 
ÁDÁM Figyu …, nem kaptál tőlem esemest? 
ALEX SMS-t? (előveszi a mobilját) Nem tudom, mert lemerült a mobilom, de Samsung töltője nincs 

senkinek. De este majd elolvasom, édes! 
BARBI Jé, nekem is ilyen mobiltelefonom van! 
ÁDÁM (a többieken látszik, hogy leesett valami, sugdolóznak, aggódó arccal sopánkodnak) Az … jó. 

HENI (kapcsol, határozottan odalép Alexhez) Szia. Guten tag! Üdvözöllek magyar-német diákkörünk 

tagjai nevében is! 
ALEX Szia. (Ádámnak) Mi van? 

ÁDÁM Ők a … az iskola német vendég diákjai. 
ALEX Orsi is? 
ORSI Én csak … elmagyaráztam a dél-német és az észak-magyar nyelv hasonló jegyeit. (Ádám int neki) 

De most menjünk sminkelni! (Zitával húzzák ki a nappaliból) 
ZITA Menni sminkelni Alex! Fenni lenni sminki! 

ALEX (nem akar menni) Miért, a magyar hasonlít a németre? 
FRUZSI Ja. 

ÁDÁM Nagyon hasonlít …, de most menjetek, mert gyakorolnunk kell. 
VIRÁG Snellbitegutenmorgen. 

FRANCI Gutenápetit! 
ESZTER Digruppenáncáliztejnuncvancigeszféltnimand. 

ALEX És miben hasonlít? 
ÁDÁM Nagyon sokmindenben. De menjetek már! 
ALEX De tök kíváncsi lettem. Kérdezd már meg! 

ÁDÁM Vásziszt jelenti ungarise ugyanaszt dajcsul? 
FRUZSI Páprikás szálámi. 

ALEX Ez németül van? 
ORSI Németül is meg magyarul is. (közben Zitával rángatják) 

FRUZSI Ájncvájpolicáj! 
ALEX Ez mit jelent? (kifelé menet) 
ORSI Jó sminkelést! (kifelé menet) 
ZITA Tényleg azt jelenti? (kifelé menet) 

ÁDÁM (leroskad a kanapéra) Miért nem sikerülhet nekem egy egyszerű randit végig csinálni? (tévére) Mi 

van?! Hét-öt! Ez nem igaz! 
FRUZSI (a maradék lány némán áll Ádám mögött) Nyugi, még nyerhetünk! (megveregeti a vállát) 

ÁDÁM Ti még mit kerestek itt? Én alapvetően szeretem és tisztelem a lányokat, de most aztán tünés!!!! 

(csengetnek) 
BARBI (ezt kivételesen magyarul) Hoppa, meg egy kort! 
ÁDÁM Végem van! 

HENI (átveszi az irányítást) Na figyusztok! Takarító brigád leszünk! 
TÖBBIEK Tessék?! 

HENI Ádám, kimész a bige elé, (Franciéknak) ti ketten törölgetitek a szekrényeket, (Virágnak) te az 

ablakot, (Fruzsinak) te a kanapét, én meg porszívózok. 
ÁDÁM Mi van? 

HENI Úgy csinálunk, mintha takarítanánk, aztán szépen-lassan  elszivárgunk. 
BARBI Mit csinálunk? 

HENI Játszunk. Games. (mutatja, hogy törölgessen) 
BARBI Já, meg egy kort! 
ÁDÁM (megint csengetnek) Akkor keressetek cuccokat, de nehogy lebőgessetek! (kimegy) 
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HENI Munkára, csajok! 
KATA (jönnek be) De szép nagy házatok van! És tényleg egyedül vagy? (meglátja Franciékat) Ezek meg 

kicsodák? 
ÁDÁM Ööö… csak a takarítók vannak itt, de mindjárt mennek. 

ESZTER Sietünk, de nagyon fontos az aprólékos munka! 
FRANCI Bizony, mert első a minőség. 
ESZTER Nem is a gyorsaság, mert az csak a minőség rovására megy. 
FRANCI És mi aztán nagyon ügyelünk a minőségre! 

ÁDÁM Jól van hölgyeim, csak dolgozzanak! 
KATA Ezek már hölgyek? Én azt hittem, hogy kiscsajok. 
ÁDÁM Nem … mert … ők … tudod, az Alföldről jöttek, és ott ilyen fiatalosak a felnőttek … (tévére) ez az! 

Gól! 
HENI (berohan egy felmosó vödörrel) Mennyi? 

ÁDÁM (kapcsol) Ööö … egy deci Clorox tíz liter vízhez. 
VIRÁG (az ablak mellől) De lehetőleg meleg legyen a víz! 
KATA Hányan vannak? 

FRUZSI (nagyon lassan jön be, majd lassan törölgeti a kanapét) Kevesen vagyunk, de mindjárt végzünk, 

Ádám úrfi. (azzal leül a kanapéra, és elalszik) 
ÁDÁM Köszönöm, kisasszony. 
KATA Mi ez, valami szappanopera? 
HENI Ha megkérhetem, fiatalúr, arrébb mennének? 

ÁDÁM (Katának) Mindjárt mennek ám! 
VIRÁG (zajt hall az erkélyről) Prücsök! Az erkélyen maradt. (kirohan) 
KATA Mi az a Prücsök? 
ÁDÁM Egy … ablakmosó különlegesség. 
BARBI Mikor kezdjük a játékot? 
ÁDÁM Ööö … ő … egy minőségi ellenőr. Németországból. 
KATA Aha! 

BARBI Mit fogunk játszani? 
ÁDÁM Köszönöm … dánke … henkel und spaciren snell, snell. (Barbi néz hülyén, majd arrébb megy) 
KATA Te nem angolos vagy? 
ÁDÁM Az is meg németes is. 

ZITA (szalad le) Vigyázzatok, jön … (meglátja Katát) Hoppá, ez ciki. 
HENI (kapcsol) Gyorsan menjetek ki a konyhába, mert … a porszívógáz elszabadult. 

VIRÁG Mi van? Én nem bírom a gázokat! (kirohan, húzza magával Katát is) 
ÁDÁM (tévére) Gól! Ez az! 

HENI 7-7! 
ALEX (jön be, mögötte Orsi, aki mutatja, hogy nem tudta ott tartani) Na, mit csináltok? (meglátja a 

takarító eszközöket) Mit csináltok? 
FRANCI Já, já, gut, gut! 
ESZTER Ábszolút! Herr! 
FRANCI Herr Kurányi! 
ESZTER Já, snell, bite. 
FRUZSI (Ádám lerogyik mellé, a kanapéra) Mi van, elment a bige? 

ALEX Már ennyire tudnak magyarul? 
FRUZSI (lassan feláll) Ensuldigung … ih melde inen … 
KATA ÉS ALEX (egyszerre, mert Kata is jön be) Édes! 

 (Ádám előtt megállnak, egymással szemben, improvizáció, csak a két csaj beszél, Ádám bálán 

figyeli őket, majd a tévére néz, Alex és Kata észreveszi Kásás Tamást, s dicsérik, hogy milyen jó 

faszi) 
ÁDÁM (helyzet van) Lődd be! Lődd be! Gergőkém, lődd be! 

 (mindenki berohan, nézik a tévét, megszólal a közvetítés hangja, majd a jelre – lassítva – mindenki 

felugrik: GÓÓÓÓÓÓÓL!) 
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