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Gramofon: A Senza sangue nem csupán cselekményével, 
hanem zenéjével is szorosan kapcsolódik a Kékszakállúhoz. 
Mit jelent ez közelebbről?
Eötvös Péter: A Senza sangue librettója Alessandro 
Baricco azonos című novellája alapján készült. A két opera 
zenei kapcsolódása egyértelmű, pontosan ugyanolyan ösz-
szeállítású zenekart használok, mint a Kékszakállú zeneka-
ra. A témáját tekintve is kapcsolódik egymáshoz a két mű, 
hiszen mindkettőben férfi és nő különleges kapcsolatáról 
van szó, s bár a kapcsolat más jellegű, ugyanolyan erővel és 
mondanivalóval bír. Az én operámban a nő a családja gyil-
kosával találkozik és ötven év távlatából próbálják feldol-
gozni a régi traumát. A múlt és a jelen váltakozása a zené-
ben is kifejezésre kerül, és stílusában tudatosan nem 
kontrasztál Bartók zenéjével. 

G.: Korábban azt nyilatkozta, hogy a fekete, fehér és szürke 
árnyalatait használta a darabban. Ez zenei kontextusban 
igen furcsán hangzik.
E. P.: Bartók operájának történetében a szövegíró, Balázs 
Béla a hét ajtóhoz hét különböző színt rendelt – ezek a par-
titúrában is szerepelnek. Egyértelműen következett tehát 
számomra, hogy a Senza sanguéban ne a színek, hanem a 
fekete és fehér, illetve az átmenetet képező szürke különbö-
ző árnyalatai domináljanak. Ez a hangzásban is meg tud 
jelenni: a zenének ugyanis színasszociáció-ébresztő tulaj-
donsága van. Mondhatnánk úgy is, hogy az est első része, a 
Senza sangue a fekete-fehér filmek, a Kékszakállú pedig a 
színes filmek hangulatában játszódik. 

G.: A Senza sangue esetében ez valamifajta zenei egyszerű-
séget jelent?
E. P.: Nem egyszerűséget, hanem hangszíneket, akkordo-
kat, hangzásképeket. Tudomásom szerint Káel Csaba ren-
dezése is ezt az irányt követi majd, tehát az én darabomat a 
fekete-fehér film jegyében állítja színpadra, a Kékszakállút 
pedig színes formában, a már korábban létrehozott és be-
mutatott produkció ismétléseképp.

G.: Ön mennyire aktív résztvevője a rendezésnek?
E. P.: Nemrég volt Káel Csabával az első megbeszélésem, 
amelyen megosztottam vele elmondtam neki a saját koncep-
ciómat. A Senza sangue szerkezete ugyanúgy hét jelenetből 
áll, mint Bartók operája. Baricco nem ilyen formában írta 
az elbeszélését, de a történet lehetőséget adott a hétrészes 
szerkezet megteremtésére és arra, hogy az egyes jelenetek-
ben a két szereplő viszonyának változását követhessük nyo-
mon.

G.: Számos helyen vezényelte már a darabot, s köztük voltak 
olyan alkalmak is, amikor a két opera szünet nélkül hangzott 
el.
E. P.: Dirigáltam Göteborgban, Rómában, Avignonban, a 
budapesti Armel Operafesztiválon, majd ezután követke-
zett az a színpadi előadás Hamburgban, ahol első alkalom-
mal játszottuk szünet nélkül a két operát. Az eredeti elkép-
zelésem is az volt, hogy a két darab összekapcsolható legyen. 
Ezért a Senza sangue négy utolsó hangját úgy komponál-
tam meg, hogy az egyenesen a Kékszakállú bevezető zenéjé-
hez vezessen.  Ha jól tudom, februárban a Müpában is 
attacca hangzik el a két opera. 

G.: És szintén Ön fog vezényelni. Szívesen dirigálja a saját 
műveit? 
E. P.: Az egyetlen érv amellett, hogy én dirigáljam a darabja-
imat, hogy a próbafolyamat során a lehető legtisztábban 
láthatom a gyakorlati megvalósítását. Karmesterként köz-
vetlenül érzem, hogy a zenészek, énekesek hogyan reagál-
nak, hogyan tudnak beleilleszkedni a zene folyamatába. A 
Senza sangue esetében ez nem egészen így történt, mert a 
megrendelést a New York-i Filharmonikusoktól kaptam, és 
a bemutató koncertszerű előadását Alan Gilbert vezényelte 
Kölnben. Sok szempontból sokkal jobban szeretem, ha más 
dirigálja a darabjaimat: bizonyosságot jelent számomra, 
hogy a műveim nélkülem is működnek, rendben hagyom 
hátra őket, és akkor is élnek majd, amikor én már nem. 
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A kékszakállú herceg párja
Eötvös Péter a Senza sangue budapesti előadásáról

Évtizedek óta keresi az operavilág a darabot, amely illő és 
méltó párja A kékszakállú herceg várának ahhoz, hogy egy 
operaesten előtte elhangozzék. Eötvös Péter kifejezetten erre 
a célra írta Senza sangue, azaz Vértelenül című operáját, 
melynek témája – Bartók művéhez hasonlóan – a férfi-női 
kapcsolat. A tavalyi Nemzeti Színház-beli bemutató után feb-
ruár 10-én a Müpában is színpadra kerül az operapár, Káel 
Csaba rendezésében. A mű részletei ről és a februári előadás-
ról Eötvös Pétert kérdeztük. 2 Hózsa Zsófia




