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Lehár Ferencet, a körülrajongott zeneszerzőt várja a nagyvilág. Őt azonban nem csábítja el az
amerikai álom, a csillogás. Életét kockáztatva Közép-Európában marad, sorsközösséget vállal
zsidó származású feleségével. Barátai hívják Amerikába, de nem akar, nem tud elmenni, mert
lelke az operettek rózsaszínű világában él. Pedig már csomagol, csomagolja az emlékeit, ami
ezer szállal köti Bécshez, aztán mégis marad. Döntéséért nagy árat fizet– elveszíti a „hangját”,
nem ír többet. 1938 után nem is születik több új Lehár-operett.

  

A jelenetek éppen a csomagoláskor feltörő emlékek. Derzsi György megjelenít több embert,
akikhez Lehár kötődik, akiket szeret vagy akik bántják őt. A darab szinte csak utalásszerűen
emel ki egy-egy életeseményt, nem veszi sorra a megírt operetteket és nem lexikális életrajzot
mutat be dalok, prózák sorozatában. A darab írója 
Varga Emese
nem törekszik teljességre, Lehár Ferencet, az emlékeit összerakó embert állítja középpontba.

  

A darabban előforduló alakokat Derzsi György színművész egyszemélyben jeleníti meg. Kiváló
színészi és énekesi képességeit dicséri a különböző karakterek, hangok megformálása. A dalok
egy része kevésbé ismert Lehár szerzemény, nem elcsépeltek, némelyek azonban mindenki
számára ismerősen csengenek. Derzsi György nem csak énekel, nem csak prózát mond,
hanem táncra is perdül az est folyamán.
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A nemrégiben fiatalon elhunyt Benkő Géza első hivatalos rendezése volt a darab, aki elsőként
barátját rendezte. Benkő Géza nem játszott operettben, Derzsi György viszont játszott Lehár
darabban. Benkő Géza lazább, szárnyalóbb, míg Derzsi György nagyon is a földön jár. E
különbözőségből csakis jó születhetett.

  

Mindig kockázatos dolog egyedül színpadra állni, mert lekötni a nézőket egyedül csak a legjobb
színészek képesek. Nagyon jó színdarab kell és olyan szuggesztív előadó, aki képes hatni az
emberek képzeletére, aki ellenállhatatlan és elhiteti a nézőkkel, hogy nem egyedül áll előttük.
Derzsi Györgynek mindez már nem először sikerül. A Szerelmem, Sárdy előadás varázslata
után a színművész ismét bebizonyította, hogy képes hatni a nézőkre, képes az újabb csodára
és képes egy teljesen új úton, mégis a műfajon belül megmaradni, kiváló egyszemélyes
színházat bemutatni a nézők számára.
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Soóky László és Lehár Ferenc írásaiból színpadra alkalmazta: Varga Emese

  

Rendezte: Benkő Géza

  

Előadja: Derzsi György

  

Az egyfelvonásos előadás után a műsorvezető személyes operett élményeiről, nemrégiben
lezajlott kanadai turnéjáról és legfrissebb zeneszerzői feladatairól kérdezi a színművészt. Az est
második részében kedves művésztársa, Mondok Yvette operaénekes csatlakozik a
beszélgetéshez, aki természetesen megcsillogtatja csodálatos szopránját is a hallgatóságnak.
A bájos szoprán gyermekkora óta zene pályára készült. Az énekművészi diploma után kulturális
menedzser végzettséget is szerzett. Szóló karrierjének folyamatos építése mellett a
Zeneakadémia rendezvényszervező csapatának egyik legtapasztaltabb tagja. Legfontosabb
eddigi szerepe Mozart: A Varázsfuvola című operájában Éj királynője. Az beszélgetés két
szereplője nem idegen egymás számára, hiszen néhány éve egy hónapot közösen turnéztak
Amerikában, ahol 14 alkalommal mutatták be a János vitézt.

  

Közreműködik: Thurzó Zoltán zongoraművész
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