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A kudarcra és beteljesülhetetlenségre ítéltetett élet csendes vég-
zetszerûségét tanúsítják Egressy Portugáljának szereplôi a ma-
guk sorsával, eleve hamvába holt kapcsolataikkal, reménytelen ki-
látásaikkal. Még ha olykor, kivételes pillanatokban és kivételes al-
kalmakkor megpróbálnak is fölébe emelkedni elrendelt sorsuknak
és megváltoztathatatlannak tudott helyzetüknek, mindhiába. Ami
bennük túlmutat mindezen, nem több valamiféle tompa sóvárgás-
nál és körvonalazatlan hiányérzetnél – talán le lehetne gyôzni a
sorsot, talán fel lehetne kapaszkodni, talán hinni kellene az álma-
inknak, talán kellene, hogy legyenek álmaink.
Csupa különc figura, zavaros álmokkal és ravaszkodó túlélési

stratégiákkal, amelyekkel megpróbálnak úrrá lenni a
posztkommunista szomorúságon. Az író a társada-

lom bizarr tükörképét mutatja: senki sem tesz
semmit, csak hantázik mosolyt fakasztón, ez
azonban lassan komolyra vált. Masninak, a jobb

sorsra érdemes fiatal nônek az összetört szí-
ve úgy marad, Bece nem jut el Portugá-
liába, csupán Irgácsra, ahonnan aztán
visszalóg Pestre. Egyébként mindegy,
hogy Pest vagy Irgács, ugyanaz a re-
ménytelen, sivár, esendôségében
mosolyogtató Kelet-Európa, ahon-
nan Portugália elérhetetlenül
messze van. A test utazhat, a lélek
azonban egy helyben toporog: a
hol érzelmességbe hajló, hol vér-
fagyasztóan abszurd szövegek
ezt a szûk, magyarországnyi
teret rajzolják körbe.
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Kocsmáros: Németh János
Masni: Kovács Mimi
Bece: Széll Horváth Lajos
Retek: Köles Ferenc
Csipesz: Ujláb Tamás
Asszony: Herczeg Adrienn
Pap: Pál András
Feleség: Märcz Fruzsina
Sátán: Bánky Gábor

Játéktér:
Vincze János,
Steiner Zsolt
Jelmeztervezô:
Pintér Réka
Súgó: Juhász Piroska
Ügyelô: Cserép Judit
Rendezôasszisztens:
Solymos Roland,
Szalai Beatrix
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