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Párizsi beszélgetés Kozma Józseffel 

A MANZÁRD-LAKÁS az Am-
pére utcában, Párizs te tói felett, 
könyvvel és zenével teli — a falakan, 
föl a ferdén lejtó mennyezetig, 
könyvrengeteg, ütrillo-, Gentilly- és 
Emi-képek, a hatalmas zongora mel-
lett zenegép s lemeztár. 

A leghíresebb Kozma-sikerekről 
beszélgetünk, a film és a zene kap-
csolatáról, és arról, hogy Pesten 
aligha tudják, hogy Kozma évtizedek 
embertelen nyomora után, szegényen, 
kudarcoktól megtörten és véletlenül 
írta meg első filmzenéjét, Renoir 
Nagy ábrándjáét ós hogy nem tudott 
megjelenni a film bemutatóján, mert 
nem volt sötét r u h á j a . . . Tudják-e, 
hogy Kozma Találka című balett-
zenéjét a párizsi kiadók sorra vissza-
utasították, mint eladhatatlan! és elő-
adhatatlan!, s hogy ennek a balett-
nek a pas de deux-je azonos azzal a 
Feuüles mortes sanzonnal, amely 
nemcsak világsiker lett, hanem tar-
tós világsiker, rekord-világsiker is? 
A Hulló falevél 1948-ban Marcel 
Carné filmjében, az Éjszaka kapui-
ban retteneteset bukott a filmmel 
együtt, senki se vette észre. Meg-
magyarázhatatlan, de így van: a 
filmben Yves Montand kudarcot val-
lott vele — négy év múlva egyszer 
ú j ra elénekelte és világsiker robbant 
ld belőle. Yves Montand ezt a san-
zont választotta -aranylemezének-. 

A nagy ábránd óta Kozma több 
mint száz filmzenét í r t A páratlan 
filmzene-sorozatban Kozma egész sor 
nagy rendezővel működött együtt: ó 
írta a többi között Franju (Az állatok 
vére), Grimault (A kis katona, A 
kéményseprő és a pásztorlány), Ca-
yatte (Veronai szeretők), Ciampi 
(Egy nagy főnök), Allégret (Lady 
Chatterley szeretője), Le Chanois 
(Iskolakerülő, Laurent doktor esete) 
filmjének muzsikáját. Kevesen 
tudják, hogy ő szerezte a híres A sze-
relmek városa zenéjét is a háború 
idején. A filmen nem jelenhetett 
meg a zeneszerző neve: ekkor már 
partizán volt a Francia-Alpokban. 
Az ellenállás tisztjeként Kozma meg 
is sebesült a náci megszállókkal ví-

vott harcban. Nemcsak francia fil-
mek zenéjét írta: Kozma szerezte a 
spanyol Bardem Fő utcájának zené-
jét is. 

Amikor megkérem, meséljen leg-
utóbbi filmzenéiről, amelyek problé-
mát jelentettek számára, három fil-
met említ: a Tamangót, Az orvos 
dilemmáját és a Macskát. 

A TAMANGO azért érdekelt, 
mert alkalmat adott rá, hogy az ősi 
s mai fülnek különösen izgató rit-
musú néger melódiákat feldolgozhas-
sam. Prosper Mérimée egyik novella-
remekét vitte fi lmre John Berry a 
Tamangóban, az utolsó rabszolga-
hajó, az 1820-as nagy néger rabszol-
galázadás hősi és megindító történe-
tében. Főszereplői közt van az ame-
rikai néger színésznő, Dorothy Dam-
dridge és a német Cund Jürgens. 
Heteket töltöttem a párizsi Musée de 
l'Homme kotta- és lemeztárában, 
hogy tanulmányozzam a kongói, a 
szenegáli, az elefántcsontparti nége-
rek ősi dallamkincsét. 

A SHAW-FILM zenéje is önálló 
feladatokat old meg. A film London-
ben készült, Lord Asquith rendezte, 
Leslie Cáron a főszereplője. Shaw 
örökösei nagyon tisztelik ez író em-
lékét és darabjai filmrevitelének szi-
gorú feltételéül szabják, hogy nem 
szabad a dialógusokból kihagyni egy 
szót se. Ez valóságos akrobatikára 
kényszeríti a rendezőt, mert a film-
ben sokat beszélnek — ez rendkívül 
megnöveli a zene jelentőségét és spe-
ciális szerepét. Az orvos dilemmájá-
nak nagy jelenete a festő halála: ez 
az egyetlen jelenet — filmes nyel-
ven —, két tekercs zenét kívánt. 

Ezekben a filmekben már kísérle-
teztem az elektronikus zenével, de 
uralkodóvá csak a La Chatte-ban 
(A macska), Decoin fi lmjében vált 

Kozma félbeszakítja önmagát: -Mi-
előtt elmondanám, mit értek elektro-
nikus filmzenén, mondanék valamit 
a francia filmrendezők zeneiszonyá-
ról...* 

Ha néhány zeneszerző Igényes is, 
sok-sok más nem az: a filmzene az 



utóbbi években legtöbbször rutinos, 
üres muzsikává laposodott. A san-
zon-stílus immár nyálkás, kibírha-
tatlanul érzelgős. Az agyoncukrozott 
muzsika émelyítővé vált, a szimfo-
nikus zene filmzeneként pedig unal-
massá. A rendezőknek ebből elegük 
volt ós azt mondták, inkább ne le-
gyen zene a filmjükben. Például 
Yves Ciampi, aki pedig egy nagy 
zongoraművész fia, újabb filmjeit 
filmzene nélkül rendezi. Mások in-
kább klasszikusokat választottak. 
Bresson Egy halálraítélt megszökött 
című filmjének -zeneszerzője- nem 
más, minit Mozart. Louis Malle Les 
Amants (A szeretők) című gyönyörű 
szerelmes filmjében Brahms muzsi-
kája szinte szerepet játszik. Caraé a 
Tricheurs (A csalók) című filmjéhez, 
amely a mai párizsi burzsoá fiatal-
ság életéről szól, egyszerűen a leg-
divatosabb amerikai jazz-számokból 
válogatott zenét. 

"•Amikor egyszer Decoinn&l beszél-
gettem, 6 is azt mondta: nem akar 
többé filmzenét hallani. Elektronikus 
kísérleteimre gondolva, megígértem 
neki, hogy olyan zenét írok, amely 
nem lesz .zene". Decoin ráállt, így 
született meg A . macska zenéje, 
amely meglepő hatást keltett és 
meglepő sikert is aratott. 

A LA CHATTE ellenállási film. 
A konfliktus magva igaz történet: 
egy fiatal francia ellenálló leány 
(Francoise Arnoul) beleszeret egy 
német tisztbe és árulójává válik baj-
társainak, akiket a Gestapó kivégez. 

A film zenéjének műhelytitkait fe-
szegetem, Kozma az újitó ötletére és 
munkamódszerére büszke hangján 
válaszol, érzem, hogy szívügye ez a 
kísérlet. »A fotó- és filmmontázs-
hoz hasonlítható a magnetofon-mon-
tázs. Ilyen, mondhatni konkrét zene-
montázs az, amelyben keverednek a 
zörejek, zajok és a zenei dallamok. 
A film zenei nyitányában az elektro-
nikus hangszerek keltette zenében 
felhangzik a csizmakopogás, a fegy-
verropogás s a német katonazene 
torzított karikatúrája. A partitúrát 
az úgynevezett elektronikus orgo-
nára írtam, amelyben elektromos 
áram kelti a rezgéseket, tehát a han-
gokat. Az elektronikus orgona min-
den létező hangot utánozni tud, de 
nem ez érdekli a modern zeneszer-
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zőt, hanem az, hogy olyan rendkívül 
magas és mély hangokra is képes, 
amelyeket szokásos hangszerekkel 
nem lehet produkálni. Az elektro-
nikus orgonával olyan hangszíneket 
.állítottam elő', amilyeneket klasz-
szikus módszerekkel senki se képez-
het: ismeretlen, ú j .regisztereket* 
találtam. Maga az eljárás nem az én 
találmányom, de filmzenei alkalma-
zásában tudtommal az úttörők közt 
járok. Az ú j hangszínekkel ki tud-
tam emelni a füm legjellemzőbb lé-
lektani motívumait: a veszély, a fé-
lelem, a szorongás, a nyugtalanság 
árnyalt hangulatait. 

"AZ ELEKTRONIKUS FILM-
ZENE nagyon érdekel, mert sze-
rintem ez van legközelebb a sajátos 
filmnyelvhez és mert itt még sok 
mindent lehet kitalálni — mosolyog 
Kozma. — Ez már nem egyszerűen 
filmre áthangszerelt szokványos ze-
nekari mű, hanem zeneileg is új 
koncepció: bár az elektronikus zené-
nek vannak önálló törekvései is, sze-
rintem elsősorban a filmé. Minde-
nekelőtt filmzeneként érvényesül-
het. A filmet nem zavarja, hogy az 
elektronikus zene úgynevezett kon-
zerv-zene, hogy nem élő zene; sőt a 
film sajátos művészetéhez ez illik 
legjobban. Ez lesz a jövő legsajáto-
sabb filmzenéje*. 
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