
A modálistól az asztrális felé
A napjaink jazz-zongorázását alapvetően formáló művészek 

egyike kétségtelenül McCoy Tyner (1938–2020) volt.  
Bluesalapú stílusa, robbanékonyan perkusszív  

balkeze a rögtönzött zenék egyik legfelismerhetőbb  
hangjává tette játékát.

Máté J. György
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A Philadelphiából származó pianista az „atlanti időszak”ban 

kezdett John Coltrane mellett játszani. Miután 1960ban ő 

zongorázhatott a szaxofonos My Favorite Things albumán, 

tagja lett a jazztörténet egyik legjelentősebb zenekarának, 

a The John Coltrane Quartetnek. Megismételhetetlen 

remekléseik meghatározták Tyner egész későbbi munkás

ságát. A zenekar öt éven át dolgozott együtt. 1965 után, 

mint ismeretes, a szaxofonos második felesége, Alice 

Coltrane ült a zongora mögé férje mind atonálisabb zenét 

játszó együttesében, Tyner pedig a Blue Note kiadóhoz 

szerződött, majd 1972ben a Milestonenal kötött 

szerződést. A Coltranenél megszokott szigorú munka

tempót a Blue Notenál is alkalmazta: 19671970 között hét 

albumot vett fel, s a mennyiség itt sem ment a minőség 

rovására. Játékában továbbra is domináltak a Coltrane 

modális lemezein kidolgozott kvartakkordok, egy olyan 

felrakás, melyben egy skálahanghoz egy kvarttal feljebb 

levő másikat, illetve egy újabb kvarttal feljebbi harmadik 

hangot társított.  

Tyner Blue Note és Milestonelemezein hiába keressük 

Coltrane mély spiritualitását, de nem is ezzel az elvárással 

célszerű hallgatni őket. A pianista játéka érezhetően nem 

lett súlytalanabb saját lemezein sem, pályájának ez a 

sokszor Coltranet idéző, nagyjából a ’70es évek derekáig 

tartó szakasza jó néhány mesterművet termett. 

Hatodik Blue Notelemeze a méltatlanul keveset  

emlegetett Extensions volt, melyet teljesen egyedivé tett  

az is, hogy kivételesen közös zenekarban hallható Tyner  

és Alice Coltrane. Amit itt hallunk, röviden úgy  

jellemezhető, hogy részint visszamutatás a szaxofonos 

’60as évek eleji zenei világára, másfelől viszont meg

előlegezése a Milestone korszak teljesítményeinek, annak  

a gyakran egzotikusnak, sőt misztikusnak ható kozmikus 

vagy asztrális jazznek, amelyet ezekben az években 

Tyneren kívül Alice Coltrane, Pharoah Sanders,  

Albert Heath, sőt Herbie Hancock és alkalmilag  

Keith Jarrett albumain is hallhattunk. Tyner a szintén 

1970es Asanten még egy lépést tesz a megtalált új 

hangzás felé, amikor ütőst (Mtume) alkalmaz, és maga 

is játszik egzotikus fafuvolán. 

Alice Coltrane a négyszámos lemez három szerzeményén 

hárfázik (egykét taktus után azonosíthatók jellegzetes 

glissandói), így az A oldalt kezdő, tizenkét és fél perces 

Message From The Nileon, mely antológiadarab lehetne: 

Ron Carter ostinatói és a darab nyugatafrikai grooveja 

tökéletesen kifejezi a fent leírt kettős stílust. Tyner korábbi 

The Real McCoy LPjéről hozta magával a korszak alig

hanem verhetetlen ritmusszekcióját: Ron Carter bőgőst 

és Elvin Jones dobost, valamint egy tenor és egy alt

szaxofonost alkalmazott Wayne Shorter és Gary Bartz 

személyében. A négy Tynerkompozíciót tehát egy 

supergroup adta elő. 

Az Extensions felvételekor Tyner már hívő muszlim volt, akit 

talán nem is annyira a kozmikus jazz panteizmusa, inkább 

az afrikai zene szelleme érdekelt. Az „őshaza” inspirációt 

jelentett számára már a Coltraneegyüttesben is, ahol 

szintén Elvin Jones, az afrikai ritmikák jó ismerője dobolt. 

Az asztrális jazzhez főként Alice Coltrane kapcsolta a 

pianista zenekarát. A nyitó számnál hangsúlyosabban 

kötődik a hard bop hagyományhoz a középtempós, olykor 

szabad ritmikába hajló The Wanderer. Ugyancsak az 

atonalitáshoz közelít a B oldal Survival Bluesa, míg az LPt 

egy békét hirdető modális ballada (His Blessings) zárja: 

visszakanyarodás az asztrális atmoszférához. 

A Milestonekorszak szinte valamennyi terméke hosszabb 

bemutatást igényelne: a kvartettben felvett Sahara, a 

Michael White hegedűjátékával dúsított szeptettalbum 

(Song For My Lady), vagy a Tyner nagyzenekari szemléletét 

tükröző Song Of The New World, hogy csak néhány példát 

említsünk a gazdag termésből. Most csupán egy rövid 

ismertetésre szorítkozhatunk.

A tárgyalt periódus végén, 1974ben adta ki a zongorista 

Atlantis című dupla élő LPjét, melyet két az évi San 

Franciscói koncertje anyagából állítottak össze. Tyner 

ekkorra már kipróbált néhány Coltranekövető tenorost 

és altost (a már említetteken kívül Sonny Fortunet és  

John Stubblefieldet), az Atlantis előtt egy évvel készített 

montreuxi albumán (Enlightenment) pedig rátalált a fiatal 

Azar Lawrencere, akit 1974es varsói fellépésére, valamint 

az Atlantis koncertjeire is meghívott. Juni Booth bőgős 

és Wilby Fletcher dobos sem számított új jövevénynek az 

Atlantison. A brazil ütős Guilherme Franco Tyner korábbi, 

’74es lemezén, a Sama Layukan is hallható volt már. 

Guilherme Franco nem egyszerűen némi etno feelinget 

szolgáltató egzotikumnak tekinthető az albumon; intenzív 

részese a ritmusszekciónak, s a közel tizenhat perces  

Love Samban hathatósan támogatja a zenekarvezetőt 

a brazil zenei világ feltérképezésében. Azar Lawrencet 

többen vádolták szolgai Coltranekövetéssel, például az 

Atlantis nagy ívű címadó számában, holott csak tisztelgő 

allúziókról, nem pedig bántó manírról van szó. Azt se 

feledjük, amikor Lawrence és Tyner közös albumait hallgat

juk, hogy a szaxofonos még útkereső volt ekkoriban, 

csupán huszonkét esztendős. 

Azt a vádat szintén el kell utasítanunk, miszerint az Atlantis 

(és a szintén dupla Enlightenment) darabjait túl hosszúra 

nyújtotta a pianista, ugyanakkor a zene nélkülözte  

a stúdióban készült Sahara sterilitását. Újrahallgatva sem 

tapasztaljuk, hogy koptatott rajta az idő. Sőt, amikor 

Tyner szólóban előadott In a Sentimental Moodjához 

érünk, kedvünk támad elővenni az épp tíz évvel korábbi  

McCoy Tyner Plays Ellington Impulsealbumot, 

hogy összehasonlítsuk, mennyit változott a zongorista 

Ellingtonfelfogása egy évtized alatt. 


