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Journey In Satchidananda
Alice Coltrane

A Gramofon Könyvek sorozat legújabb kiadványa Máté J. György januárban megjelent 
Készíts salátát (jazz, történet, kritika) című tanulmánykötete. A szerző könyvében, mint egy 

mesterszakács, a legízletesebben elkészített salátában keveri a karakteres ízeket:  
zenetörténeti írások, riportok jazz-zenészekkel, életrajzok, valamint a jazzkritikát elemző 

tanulmányok adnak az olvasó számára szubjektív, mégis alapos ismeretanyagot.  
Alább a kötet Alice Coltrane-ről szóló fejezetének részletét közöljük.

Máté J. György
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John Coltrane halála után felesége, Alice örökölte meg 

a Jowcol Music néven működő kiadóvállalat tulajdonát,  

ami jelentős bevételt biztosított számára. Férje viszonylag 

magas jövedelmének és a jogdíjaknak köszönhetően 

szabad lett – művészi és anyagi értelemben egyaránt –, 

vagyis megengedhette magának, hogy csak a számára 

kedves művészi megbízásokkal foglalkozzon, és olyan 

koncertmeghívásokat, melyek kizárólag anyagi szempont-

ból lettek volna érdekesek, elutasítson. A Coltrane-stúdió 

használata nemcsak kényelmet biztosított, de a művészi 

függetlenedés egyik mozzanata is volt: nem befolyásoltatni 

az előadást idegen stúdiók alkalmazottaitól. Pénzgondjai 

nem voltak ugyan, de azt tapasztalnia kellett, hogy a női 

jazzelőadók helyzete az avantgarde térhódításával tovább 

romlott. Csökkent a hallgatók száma, a jazznek olyan 

kihívói lettek, mint a „brit invázió”, a népzene és a protest 

műfajok. A fekete nacionalizmus jelenléte az avantgarde 

egyes köreiben szintén megosztónak bizonyult.  

Az 1960-ban a Newport Jazz Fesztiválon történt rend-

bontások ugyancsak elijesztettek bizonyos befektetőket 

a műfajtól. Alice-nek az amerikai jazzvilágban elfoglalt 

pozícióját az is gyengítette, hogy sose volt erős oldala az 

önérdek-érvényesítés, a közszereplés. Ritkán adott interjút, 

már aktív zenész korában visszavonultan élt, úgy tűnt, az 

időleges világi értékeknél sokkal jobban érdeklik a tisztán 

metafizikai kvalitások. Amikor Pauline Rivelli egy 1968-as 

beszélgetés elején arról kérdezte, jazznek tekinti-e azt, amit 

játszik, Alice határozott nemmel felelt. Értelmezése szerint 

a kései Coltrane zenéjére nem illettek a hagyományos 

jazz-meghatározások. „Néhány utolsó műve nem zenei 

szerzemény volt.”1 Hangsúlyozta a Coltrane zenéjében 

meglevő „kozmikus princípiumot”. Sőt azt az évekkel 

korábbi beszélgetését is felidézte férjével, amikor egy 

hasonló tartalmú kérdést tett fel neki, és Coltrane címkézés 

vagy névadás helyett így válaszolt: „Az egyetemes hangzást 

keresem.” Alice meggyőződése volt, hogy férje az élet 

minden lényeges szegmensének (zene, vallás, magánélet) 

univerzalizálásán munkálkodott. Amikor pedig a riporter 

a saját zenéinek „Coltrane-jellegéről” kérdezte, Alice így 

válaszolt: „Nem hiszem, hogy olyan tehetséges volnék, 

mint a férjem. Nincs meg bennem John géniusza, de 

megpróbálom képességeim szerint megemelni a zenémet.”

Magányának, elvonultságának, ugyanakkor a coltrane-i és 

saját vallásos spiritualitás fenntartásának zenei dokumentu-

ma lett az 1968 júniusában a még John Coltrane által 

létrehozott Dix Hills-i házistúdióban rögzített A Monastic 

Trio (Impulse! AS 9156), rajta több, Coltrane-nek dedikált 

szerzeménnyel (Ohnedaruth, Gospel Trane). Utóbbiban 

olyan blues-riffeket hallunk a zongorán, melyek a pianista 

gyerekkorának templomi zenei élményeit idézik emlékeze-

tünkbe. A Gospel Trane a lemez legkonvencionálisabb, 

swinges szerzeménye nyolcütemes frázisokkal és walking 

basszussal a szóló alatt. A téma elhangzását követően Alice 

Coltrane maga mögött hagyja a ritmusszekció kínálta 

egyenletes pulzálást, és szabad formájú kalandozásba kezd 

a zongorán, majd a szám végén visszatérünk a melódiához. 

Coltrane a következő lemezein is alkalmazta e bluesos 

stílust a hangszerén, az IHS vagy a Jaya Jaya Rama című 

szerzeményekben. 

Amiri Baraka a lemez egyik felvételét, az I Want to See You-t 

„klastromi zongoraverseny”-ként jellemzi. Más szemszögből 

ez a felvétel az Ohnedaruth-tal együtt elégia a halott 

társhoz. A Lord Help Me to Be ima a megmaradásért 

Coltrane nélkül. A darabok zöme moll hangnemben 

íródott, és a felvételeknek mintegy a felét jellemzik a zene 

magasztosságát, komoly üzeneteit közvetítő rubato 

akkordmenetek, melyek lehetővé teszik a szólista számára, 

hogy tetszőleges ideig egy adott tonális térben maradjon. 

Erre példa az Oceanic Beloved vagy a The Sun. John 

Coltrane-hez kötik a szerzemények egy részét az ostinato 

basszuspatternek, amilyeneket az említett imában is 

hallhatunk. A „mantra-technika” szintén coltrane-i előzmé-

nyekkel rendelkezik (Stellar Regions): szabad ütemű, 

akár a rubato akkordmenetek, és egy kis témára épül, 

melyet két-három hangszer szólaltat meg unisonóban 

vagy oktávban. Az Ohnedaruth-ban például a zongora 

és a bőgő osztozik a témán. Külön figyelmet érdemel 

az Altruvista címen szereplő  zongoraszóló, mely Alice 

Coltrane klasszikus képzettségének dokumentuma, 

ugyanakkor a struktúra itt eltér a Coltrane-nél, illetve 
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a jazz-szerzemények zöménél szokásos téma-rögtönzés- 

téma szerkezettől. Itt nem találjuk meg a bebop vagy 

a gospelek formanyelvét, se a jazz-zongorázásban  

szokványos balkezes, támogató voicingokat. Nincs swing, 

se bluesgyökerű dallamnyelv. Sokkal inkább emlékeztet a 

mű impresszionista zongoradarabokra, de azoknál formai-

lag kevésbé strukturált. A szólózongora-darab leginkább 

a jövőbe mutat, amikor Coltrane már legszívesebben 

egymagában játszott. Azt is észrevehetjük, hogy Alice 

hárfahangja emlékeztet valamennyire a japán kotóéra, 

ugyanakkor a romantikus zenét és Debussyt is visszhan-

gozza, bár a muzsikus alighanem főleg metafizikai meg-

gondolásokból választotta hangszerének. Alice Coltrane 

autodidakta hárfaművész volt: egyedi stílusát, melyben 

nagy szerep jutott a pentaton modalitásnak, a glissandók-

nak, az orgonapontoknak és a nyomatékos arpeggióknak, 

egyedül alakította ki. A hárfa sosem volt népszerű jazz-

hangszer, inkább a new age meditatív zenékben kedvelték, 

úgyhogy Alice Coltrane kísérletei mindenképp figyelemre 

méltóak. A hangszer alkalmazását John Coltrane is támo-

gatta, sőt, egy 1988-ban készült Alice Coltrane-interjúból 

az is kiderül, hogy a szaxofonos rendelte meg felesége 

hangszerét, melynek hangját maga már nem élvezhette, 

mivel a gyakorlatilag kézműves hangszer több mint egy 

évig készült, de az özvegy 1967 után ezen játszott, és 

évtizedekkel a férje halála után is megőrizte. Egyszer úgy 

fogalmazott, hogy míg a zongora a napfelkelte, a hárfa a 

naplemente. Az előbbi a maga tiszta és fénylő zengzeteivel 

közelebb visz minket a fényhez; utóbbit békés jellege, 

csendes és nyugodt szonoritása teszi hasonlóvá a nap-

nyugtához.2 

Az új hang és a mély szellemiség azonban nem győzte 

meg a kritikusokat. Berendt maga is csalódottan hallgatta 

a lemezt, és úgy emlékezett a 70-es évek elején, hogy 

az egész jazzvilág elégedetlen volt Alice Coltrane újabb 

művészi megnyilatkozásával, noha tiszteletteljes tartózko-

dással beszélt róla.3 Sokan (pl. John Litweiler) Coltrane- 

utánérzésként hallgatták az albumot, és a Down Beat 1,5 

csillagot adott rá, mondván, a zongora és a hárfa képtelen 

kifejezni John Coltrane üzenetét. A Jazz Journal ítésze 

pedig azzal vádolta meg a muzsikust, hogy túl sok rokokó 

cicomát használ zenéjében.4 Az egykori bírálók nem vették 

észre, hogy az A Monastic Trio úgy függetlenítette Alice-t 

a férje zenéjétől, hogy közben Coltrane szelleme jelen volt 

a számokban. Más szavakkal: Alice Coltrane nem egyszerű 

Coltrane-utánérzéseket szólaltatott meg, mint sokan 

mások. Nem a frazírozásban vagy a rögtönzés elméletében 

követte férjét. Ehelyett tágabb és mélyebb értelemben 

a szellemét próbálta átvinni saját lemezeire is.

Majdnem egy évvel később vették szalagra Alice Coltrane 

következő lemezének (Huntington Ashram Monastery, 

Impulse! AS 9185) anyagát. Triójában ezúttal Ron Carter 

bőgős és Rashied Ali dobos kapott helyet, két olyan 

muzsikus, aki zeneileg nagyszerűen értette az asszony 

elképzeléseit. Az albumhoz írt magyarázó szövegében Alice 

mindkettejük szerepét igen nagyra értékeli, Carterét 

különösen. A trió az eredeti idea továbbfejlesztett változata; 

a zenekarvezető kezdetben szóló hárfalemezre készült. 

A címben szereplő keleti szakkifejezés remetelakot jelent. 

Ashramokat ugyan a világ sok pontján emeltek a világ 

zajától visszavonulni kívánó, az életet kétkezi munkával, 

valamint szemlélődéssel és elmélyedéssel tölteni akaró 

hívők számára, de Alice Coltrane-nél a remetelak is 

jelképessé válik, a szívünkben levő legrejtettebb remete-

lakról komponálta az albumot. Hasonlóan magyarázatra 

szorul a turiya szó is (az egyik szám címében): a szanszkrit 

kifejezés magas tudatállapotot jelöl, mely meghaladja 

a három általános (ébrenléti, álom-, álomtalan alvási) 

tudatállapotot. A muzsikus az Upanishadokból merítette 

a turiyával kapcsolatos ismereteit. 

Több szerzeményt keleti szellemi nagyságok inspiráltak, 

ahogy a későbbi lemezeken is. A Paramahansa Lake-et 

Paramahansa Yogananda indiai mester; a B oldal elején 

szereplő Via Sivanandagar című szám pedig természetesen 

Swami Sivanandáról, illetve tanításáról szól. Utóbbi néhány 

évvel a lemez elkészítése előtt halt meg, s ahogy Alice 

Coltrane fogalmaz, a tanító célja az volt, hogy a hívőket 

megszabadítsa a születés és halál béklyóitól. Átvitt értelem-

ben az IHS (I have suffered) című kompozíció is a példaadó 

és iránymutató szellemeknek állít emléket. A darab főtémá-

ja ugyan az általános emberi szenvedés, de a zongorista 

három kiemelkedő történelmi személyiséget név szerint is 

említ, akik sokat szenvedtek az emberiségért: Jézust, 

Mahatma Gandhit és Martin Luther Kinget. A kereszthalál 

a legnagyobb szenvedők sorsának jelképe. Miközben 

a szerzemények egy része Alice Coltrane lemezein  

a szenvedés és a szellem hőseit, egy másik részük Istent 

szólítja meg. Ilyen szám ezen a lemezen a Jaya Jaya Rama, 

egy „istenüdvözlő”, de szintén az istenségről szól a Ptah, the 
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El Daoud cím, az ugyancsak egyiptomi inspirációt mutató 

The Ankh of Amen-Ra (Universal Consciousness), illetve a 

World Galaxy-n hallható Galaxy Around Olodumare, mely 

az istenség egyik afrikai nevét idézi fel. 

Az 1969. május 14-i felvételt 1970. január 26-án követte 

az újabb album rögzítése. Alice Coltrane most kvintetté 

bővítette csapatát; olyan összeállítású zenekart hozott 

létre, amilyen az utolsó Coltrane-együttes volt: két tenor-

szaxofonossal, a pianista/hárfás zenekarvezetővel, egy 

bőgőssel és egy dobossal. Pharoah Sanders kiválasztása 

természetes volt; a másik fúvós szólista az akkoriban már 

jó néhány Blue Note- és Milestone-lemezről ismert Joe 

Henderson lett. Alice maga úgy fogalmazott, hogy míg 

a Ptah, the El Daoud-on (Impulse! AS 9196) Henderson 

képviseli az intellektuálisabb soundot, Sanders az absztrak-

tabb, transzcendentálisabb előadó. Ron Carter maradt 

a bőgős, Rashied Ali helyett pedig Ben Riley kezelte 

a dobokat. Alice Coltrane esztétikája ezen a lemezen  

se változott: férje gyakorlatát követve nem dolgozott fel 

standard számokat, nem élt bebop-patternekkel, kerülte 

a szigorú tonalitást. Ehelyett szabad ütemekben, laza 

formai struktúrákban és nyitott végű modalitásban gondol-

kozott. Már férjével közös felvételein megfigyelhetők 

rugalmas formai szerkezetek, szabad ritmika, vagy gyorsan 

változó modalitás – mindezekkel saját lemezein tovább 

kísérletezett. Muzsikusait is a maga adogmatikus módján 

a hangárnyalatok újfajta érzékeltetésére beszélte rá. 

Hasonló engedékenységet mutatott a spiritualitás 

kérdésében is. Kísérőit még véletlenül se instruálta úgy, 

hogy „spirituális zenét játsszatok”. Kevés szóval is sikerült 

értő zenésztársait rávezetnie az útra, amit járni akart. 

Különösen harmonikusnak halljuk a zongora/hárfa 

viszonyát a kísérettel a Blue Nile című számban, ahol 

Sanders és Henderson altfuvolán játszik a jobb, illetve bal 

csatornán. A szerzemény előadása azonban a zenekar-

vezető muzsikus egyéb erényeire is rámutat. Egyrészt arra, 

hogy Alice Coltrane zenéje milyen mélyen gyökerezik 

a blueshagyományban, másrészt, hogy milyen eredetiek 

a hárfás glissandói, melyek zenéje egyik legtipikusabb 

jellemzőjévé váltak. A bluesból való kiindulás, illetve 

az ahhoz való visszatérés másik beszédes példája a Journey 

in Satchidananda című darab. A Turiya And Ramakrishna 

arra a már korábbról ismert Alice Coltrane-kompozíció-

típusra példa, melyben egy néhány hangból álló sejt 

hatalmas meditációvá fejlődik. Alice szólója se válik 

disszonánssá, végig e-mollban marad, és a kompozíció 

nyitó riffjét bontja ki. A Blue Nile és a Turiya And Ramakrishna 

tizenkét ütemes moll bluessémára épül (mint az előző 

lemezek egyes számai), mérsékelt tempóban előadva. 

Ron Carter ezen az albumon is kulcsfigura az együttesben.

Az Alice Coltrane-nel szembeni óvatos kritikusi hang 

a lemez Down Beat-beli kritikájában (Ed Cole) is meg-

nyilvánult: a bíráló ugyanazokat a minőségeket kérte 

szám on a kétszaxofonos együttesen, amelyeket Coltrane 

zenekartagjai akkor és ott előadtak. Mivel más minőségeket 

kapott, értetlen, sőt indulatos lett, és azt írta, a mostani 

kvintett tagjai egymáshoz alkalmazkodva mind színvonalu-

kon alul teljesítettek.5 Közel fél évszázad távlatából minket 

a bíráló süketsége lep meg inkább: miért nem hallotta meg, 

hogy ez a zene hordozza ugyan Coltrane szellemét, mégis 

más, és nem is akar Coltrane-pastiche lenni. Azok se 

lelkesedtek az Alice Coltrane-féle, s immár a harmadik 

lemezen felcsendülő bensőségesebb hangulatokért, akik 

a free előadóktól hangos politikai véleménynyilvánítást 

(protest gesztusokat) vártak. Ez is része volt a kor maszkulin 

elváráshorizontjának. Alice Coltrane apolitikus és intro-

vertált lemezei nem illettek bele ebbe az ellenkultúrába. 

Kétségtelen, hogy a polgárjogi küzdelmek legaktívabb 

periódusában disszonáns, szabad improvizatív zenét 

játszott, amit közönségesen a feketék nacionalista és 

militáns mozgalmaihoz kötött a köztudat, a pianista/hárfás 

zenéje mégis alkalmatlan volt a mozgósításra, vagy a 

harcosok lelkesítésére. Visszahúzódó, elmélyedésre hajló 

természete alkalmatlanná tette az olyasféle nyílt politikai 

állásfoglalásokra is, mint amilyeneket Nina Simone vagy 

Abbey Lincoln megengedett magának. Mindez nem 

azt jelentette, hogy a pianista érzéketlen volt a politika vagy 

a polgárjogi küzdelmek iránt. A vallásos-meditatív alkat 

nem szükségképp politikaellenes. De az említett fekete 

énekesnőkkel szemben Alice Coltrane több tekintetben 

inkább egy patriarkális modellt testesített meg: az erős apát 

támogató anyát, aki a nyilvánosságot kizárva, otthon vívta 

meg kevésbé látványos csatáit anyaként és 

háziasszonyként. 

1 Rivelli interjúja eredetileg a JAZZ & POP Magazine 1968 szeptemberi számában, 
három hónappal Alice Coltrane első önálló lemezének felvételei után látott 
napvilágot. Újraközlése az A Monastic Trio című lemez CD-változatának kísérő 
füzetében olvasható.

2 BERKMAN, Franya J. 2010 Monument Eternal. The Music of Alice Coltrane. 
Middletown: Wesleyan University Press, 70.

3 BERENDT, Joachim-Ernst 1972 Alice Coltrane. Jazz Forum, No. 17, 54. 
4 KERNODLE, Tammy L. 2010 Freedom Is a Constant Struggle: Alice Coltrane and the 

Redefining of the Jazz Avant-Garde. In. BROWN, Leonard L. (ed.), John Coltrane and 
Black America’s Quest for Freedom. Spirituality and the Music. New York: Oxford 
University Press, 92.

5 „It seems incredible that a group so heavily stamped by the late John Coltrane would 
not be able to pull off an album, but that’s just what happens here. It’s not that this is 
not good music, because it is, but it doesn’t come close to the potential of the 
individual players. It seems that each subdued his talents to accommodate the 
others.” Idézi: BERKMAN, i. m. 5.


