
A világzene feltalálója
90 éve született Herbie Mann 

Herbie Mann nevéhez fűződik a fuvola meghonosítása a jazzben, de 
abban is úttörő szerepe volt, hogy a különböző etnikumok  

zenekultúrájának adaptálásával egészítette ki a jazz eszköztárát. 
Bátran sorolhatjuk a világzene létrehozói közé.

Márton Attila
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Származása is predesztinálta az említett szerepre, hiszen 

felmenői mind kelet-európai bevándorlók voltak. Édesanyja 

még a Monarchiához tartozó Bukovinából került Amerikába, 

apai nagyapja pedig kijevi rabbi volt. Herbert Jay Solomon 

a különféle etnikumok igazi olvasztótégelyének számító 

Brooklynban látta meg a napvilágot 1930. április 14-én. 

Gyermekkorában még létezett az a különleges etnikai sok-

féleség, amelyben az amerikai zenei kaleidoszkóp számos 

elemét ismerhette meg. Kilencévesen egy Benny Goodman- 

koncert hatására kezdett klarinétozni, majd fuvolázni és 

szaxofonozni tanult. Hároméves katonai szolgálata során 

Triesztben rácsodálkozhatott az európai zenei világ sok-

színűségére, miközben a hadsereg swing-tánczenekarában 

tenorszaxofonozott Al Cohn és Zoot Sims nyomdokain.  

Leszerelése után New Yorkban megtapasztalta, hogy a ren-

geteg kiváló szaxofonos között aligha csinálhat karriert, 

ezért a korabeli jazzvilágban szinte teljesen mellőzött fuvolát 

és basszusklarinétot kezdte használni. Az újdonság varázsa 

hatott: karrierje igen gyorsan ívelt felfelé, bár az ’50-es évek 

végén elsősorban a latin zene területén és a konvencionális 

jazzirányzatokban jeleskedett. Játszott az Art Blakey Jazz 

Messengers Orgy in Rhythm című albumán, Bobby Jasparral 

felvett lemezén tenorozott, majd west coast-zenészek társa-

ságában basszusklarinét-lemezével keltett feltűnést, de a Bill 

Evans Trióval készített Nirvana is jól mutatta sokoldalúságát.

1960-ban az amerikai külügyminisztérium szponzorálásával 

15 afrikai országban mutatta be az amerikai jazzt. Természe-

tesen nagy hatással volt művészetére az autentikus afrikai 

zene megismerése is. Ez még inkább folytatódott azzal, 

hogy 1961-ben szó szerint bekönyörögte magát a Norman 

Granz impresszárió által vezetett, Brazíliába utazó zenész-

válogatottba – a brazil új hullám hírét ő vitte el az Egyesült 

Államokba. A probléma csak az volt, hogy az Atlantic 

lemez kiadó vezetői nem ismerték fel a bossa novában rejlő 

zenei és üzleti lehetőségeket, és a kelleténél lassabban  

reagáltak: közben Stan Getz megjelentette a Jazz Samba 

című albumot, ami hatalmas zenei forradalmat hozott. 

Némi vigasz lehetett számára, hogy számos latin albuma 

között bossa nova-lemezei is nagy sikert arattak ebben 

az időben. Szoros kapcsolatba került Zoller Attilával, akiről 

maga mondta el, hogy soha nem ismert olyan nem latin 

eredetű gitárost, aki úgy játszotta volna a brazil zenét, mint 

Baden Powell, a nagy brazil gitáros.  Frenetikus sikerű leme-

zek és turnék következtek, amelyek aztán évtizedeken át 

folytatódtak különféle felállású formációkkal. Az Atlantic- nál 

töltött húsz évét összesen 52 nagylemez fémjelzi, világkörüli 

koncertkörutak követték egymást. Hosszú időn keresztül az 

első számú jazzfuvolistaként tartották számon, tíz éven át 

sorra nyerte a Down Beat listáit.  Művészetében az afrikai, 

a latin és a brazil elemek mellett arab, zsidó és török zenei 

motívumok is helyet kaptak. Aztán 1969-ben a rock is fel-

bukkant művészetében Memphis Underground című albu-

mán, együttesében pedig megjelent Larry Coryell, Roy 

Ayers és Sonny Sharrock. Ez a jazz-rock-funk galaxis a ’70-es 

években is folytatódott, ekkor kapta együttese a Family of 

Mann nevet. Az évtized közepén indította Embryo nevű  

saját lemezkiadóját, amellyel olyan zenészbarátai albumait 

adta ki, mint Ron Carter, Miroslav Vitous és Zoller Attila. 

Zoller nagy feltűnést keltő Gypsy Cry című albumát is ő  

jelentette meg, amelyen Lew Tabackin tárogatón játszott. 

Belefáradva a New York-i zenei világ őrlődésébe 1989-ben 

az amerikai közép-nyugatra költözött, és Új Mexikó állam-

ban, Santa Fé mellett telepedett le, ahol saját lemezstúdiója 

is volt, 1992-ben pedig elindította Kokopelli lemezmárkáját.

Magyar szempontból kiemelkedő az a fordulat, hogy rák-

betegsége felfedezése után, 1997-ben felesége azt javasolta, 

keresse meg gyökereit Kelet-Európában. Elhatározta, hogy 

az amerikai nagykövetség támogatásával fővárosunkban 

ünnepli meg 70. születésnapját. 2000 tavaszán jött Buda-

pestre, fellépett a Jazz Gardenben, majd a Fonóban ünne-

peltük meg születésnapját. Négy formációval játszott: Binder 

Károllyal duóban, Gyárfás István együttesével, majd Borbély 

Mihály Quartet B és Babos Gyula Project Romani nevű for-

mációjával hallhattuk csodás fuvolajátékát. E sorok írója  

segítette a házaspárt abban, hogy megismerjék a főváros 

nevezetességeit. Elképesztő ismereteik voltak hazánk törté-

nelméről, művészeti értékeiről. Nem mulasztották el fel-

keresni Sopront, Pannonhalmát és Egert sem. Hazatérve az 

itt szerzett élményeit az Eastern European Roots albumán 

örökítette meg, amelyen szerepel Borbély Mihály Jelek 

című kompozíciója is Herbie Mann és a Quartet B előadá-

sában. De önmagáért beszélnek a fuvolista saját szerzemé-

nyeinek címei is: a Gypsy Jazz, a Balalaika Love Song,  

a Bucovina vagy a Magyar Dreams, nem is beszélve 

az olyan tradicionális dalokról, mint a Gelem Gelem című 

balkáni cigánydal, a roma világ himnusza.  

Még két további évben tért vissza Magyarországra, heteket 

töltött Leányfalun, számos vezető hazai jazz-zenésszel is-

merkedett meg. Itteni tevékenységének menedzselésében 

oroszlánrésze volt Borbély Mihálynak. 2002 októberében 

egy lemezanyagnyi felvételre is sor került. Ezeken a Quartet B 

mellett Dresch Mihály, Lukács Miklós, Babos Gyula, Kovács 

Ferenc és Orosz Zoltán is közreműködött, Herczku Ágnes, 

Fábián Éva és Jelinek Emil „Emilio” énekelt, a dobos pedig fia, 

Geoff Mann volt. A zenei matériát magával vitte Amerikába, 

és Carpathia címmel óhajtotta megjelentetni. 2003 tavaszán 

a Lukács Miklóssal kiegészített Quartet B kíséretével a  

Cannes-i MIDEM fesztiválon is bemutatta a lemez anyagát, 

ahol a szakmai közönség körében nagy sikert aratott. Várat-

lan halála miatt azonban a felvételek mindmáig kiadatlanok 

maradtak. Herbie-nek nagy tervei voltak: nemcsak további 

lemezeket akart készíteni magyar zenészekkel, hanem 

nyugat- európai és amerikai koncertkörutakra is gondolt. 

Nem is beszélve annak a földrajzi és néprajzi környezetnek 

a megismeréséről, amelyből ősei származtak: erdélyi,  

bukovinai, sőt ukrajnai látogatásokat is tervezett. Mindezeket 

a 2003. július 1-én bekövetkezett halála hiúsította meg.


