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A soul jazz nagymestere 
90 éve született  

Cannonball Adderley

A jazz történetében vannak olyan ikonikus figurák, akik kiemelkedő szerepük 
ellenére – korai haláluk vagy a körülmények kedvezőtlen alakulása miatt –  

gyorsan feledésbe merültek. Bizonyos mértékben ilyen a zseniális altszaxofonos, 
Cannonball Adderley is, akinek pályájára az „üstökös” jelző a legtalálóbb.  

Alig két évtizedet töltött színpadon, és úgy is hunyt ki, mint egy hullócsillag.

Márton Attila
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Az Adderley fivérek a floridai Tampában születtek: Julian 

1928. szeptember 15-én, öccse, Nathaniel pedig három évvel 

később. A nagyétvágyú ifjút a középiskolában csak  

„Cannibalként” emlegették – ebből lett a szalonképesebb, 

világhírnévre szert tett „Cannonball” azaz „ágyúgolyó” 

elnevezés. De helytálló az a vélemény is, amely szerint  

ez a becenév játékának lendületes, lehengerlő stílusára utalt. 

Már gyerekkorában megmutatkozott zenei tehetsége, 

és katonai szolgálata során kitűnő képzést kapott a hadi-

tengerészet zeneiskolájában. 1955-ben jóbarátjuk, Eddie 

„Cleanhead” Winson tanácsára New Yorkba költöztek 

a fivérek. Érdekes, hogy Nat lépett hamarabb: csaknem egy 

éven át Lionel Hampton zenekarával turnézott Európában. 

Őt ugyan általában trombitásként tartják számon, de fő 

hangszere a kornett volt, és szinte egész pályája során ezen 

a ritkán használt instrumentumon játszott.

Cannonball már 27 éves volt, amikor megcélozta a „Big 

Apple” pezsgő zenei világát. Nagynénjük bronxi lakásából 

a folyón túl ott csillogott az ígéret földje: Manhattan. Ettől 

kezdve a sokkal rámenősebb idősebb fivér vette át a dolgok 

irányítását. Pár hét múlva a Café Bohemiában, Oscar Pettiford 

együttesének koncertjén a közönség soraiban üldögélt, 

amikor váratlanul Jerome Richardson helyére kellett be-

szállnia. Olyan elképesztő tempót diktált, hogy Pettiford 

azonnal alkalmazta. Adderley már ekkor is a legnagyobbakat 

megközelítő rögtönzőművész volt, aki példaképei között 

Parkert és Benny Cartert nevezte meg, de elődeinél sokkal 

korszerűbb soundot képviselt. A hard bop hagyományait 

megőrizve, modern mainstream elemekkel bővítette azt.  

Már az 1955-ben felvett Savoy lemezfelvételein is megfigyel-

hetjük jellegzetes hangzásvilágát.

1958 tavaszán a Blue Note-nál készíti el egyik legjobb saját 

albumát, a Somethin’ Else-t, amelyen Miles Davis a másik 

fúvós. Persze a jazztörténeti fontosságú Davis lemezeken 

visszaadta a kölcsönt: ott fúj a Milestones című albumon, 

a modális jazz csúcsát jelentő legendás Kind of Blue-n és 

a Someday My Prince Will Come-on is. Coltrane vendég-

játékával készült egy stúdiólemez Chicagóban, egy másik a 

Modern Jazz Quartetből olykor kikívánkozó Milt Jacksonnal, 

majd egy harmadik album Bill Evansszel. A számos lemez 

sorában a San Franciscó-i Jazz Workshopban rögzített 

 album keltett nagy feltűnést, amelyet a soul jazz egyik 

legjellemzőbb produktumaként tartanak számon.  

Két külföldön készült LP mutatta hallatlan népszerűségét: 

a Japánban készült Nippon Soul és a Belgiumban felvett 

Cannonball in Europe.   

Adderley összes formációjában öccse, a kistermetű Nat volt 

az állandó rézfúvós, aki húsz éven át kitartott korpulens, 

ámbár szelíd bátyja mellett. A ritmusszekcióban többen 

megfordultak, főleg a zongoristák Bobby Timmonstól Joe 

Zawinulig. Viszont a bőgős Sam Jones és a dobos Louis 

Hayes hosszú időn keresztül stabil tagjai voltak a kvintett és 

szextett formációknak. Utóbbiakban a tenorszaxofonos 

először Yusef Lateef volt (aki még fuvolán és oboán is 

játszott), majd Charles Lloyd (aki ugyancsak fuvolázott is).  

Érdekes, hogy énekesekkel szinte soha sem készített  

felvételeket, mindössze két kivétel akadt: a Nancy Wilsonnal 

felvett album, és egy jóformán ismeretlen nagylemez 

Joe Williams- szel, amely csak két hónappal Adderley halála 

után jelent meg. A fivérek kitűnő komponisták is voltak, 

sikerszámaik esetében nem is mindig tisztázható, hogy 

melyikük szerzeménye a Sack o’ Woe, a Sermonette, vagy a 

Work Song. Sokoldalúságát, nyitottságát jól mutatja a Sergio 

Mendesszel és a Bossa Rio Sextettel való együttműködése, 

vagy a Hegedűs a háztetőn dalainak feldolgozása a Fiddler on 

the Roof című albumon, amely a Broadway-musical bemuta-

tója után mindössze egy hónap elteltével készült.

Játékát ritmikai és motivikus ötletgazdagság jellemezte. 

Hamar kinőtte a Charlie Parker-utód szerepkörét, és rátalált 

saját stílusára. Igazi őstehetség volt káprázatos hangszer-

tudással, kiváló technikával – és a koncerteken hasznosított 

barátságos atmoszférateremtő képességgel megáldva. Nem 

volt a kritikusok kedvence, mert miközben vérbeli jazzt játszott, 

nem idegenkedett a közérthető, mindenki által élvezhető, a 

közönséget magas színvonalon szórakoztató előadásmódtól 

sem. Nem akart stílusteremtő lenni, mégis vitathatatlanul 

beírta nevét a jazztörténet aranykönyvébe. Mértékadó 

vélemények szerint a jazz népszerűsítésében játszott  

szerepét Armstrongéhoz vagy Ellingtonéhoz lehet hasonlítani.  

Joe Zawinul csaknem tíz éven át volt az Adderley-formációk 

oszlopa, szerzőként, zongoristaként egyaránt. A Fender- 

zongora egyik korai mestereként és persze komponistaként is 

nagy hatással volt a jazz további fejlődésére, sőt még a 

rockzene alakulására is. Az együttesnek frenetikus sikere volt, 

hiszen bluesos, gospel orientációjú zenéje a korszak  

hangulatát fejezte ki. A soul-jazz válasz volt a rockzene 

térhódítására és jelentős számban szerzett híveket a műfaj 

számára a fiatalok körében is – olyannyira, hogy koncertjeik 

színhelyei az addig csak a rocksztárok számára fenntartott 

hatalmas auditóriumok lettek. Az afro-amerikai polgárjogi 

mozgalommal való szolidaritás jegyében született a Country 

Preacher, de a többi jobbnál-jobb Capitol-album (Mercy 

Mercy Mercy, Why Am I Treated So Bad? és a 74 Miles Away) 

is hallatlan népszerűségre tett szert.  A Mercy mint album  

és a címadó dal kislemez változata is minden idők egyik 

legsikeresebb és legjobban eladott jazz-produktuma volt. 

Egyetlen magyarországi fellépésére 1972 őszén, a Leonard 

Feather szervezte Newport in Europe koncertkörút keretében 

került sor az Erkel Színházban. A két híres fivér mellett 

George Duke zongorázott, Walter Booker volt a bőgős 

és Roy McCurdy ült a dobok mögött. Ki gondolhatta volna, 

hogy az ereje teljében lévő muzsikusnak már három éve sincs 

hátra. Egy 1975-ös koncertkörúton Indiana államban súlyos 

stroke érte, és váratlanul meghalt. Mindössze 47 éves volt.


