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A Kossuth-díjas Horváth Kornél lett 
2016-ban a világ legjobb ütőhangszerese 
a brit Rhythm magazin internetes oldalá-
nak szavazásán. A 62 éves magyar zenész 
olyan világhí-
rű neveket elő-
zött meg a best 
percussionist 
k a t e g ó r i á -
ban, mint Pete 
Lockett, Chris 
Fehn (Slipknot), 
a korábban so-
káig Prince-
szel együtt ját-
szó Sheila E és 
Adele ütőhang-
szerese, Aaron 
Draper.

„Munkásságom eddigi legkomolyabb 
szakmai elismerése ez, magyar zenész 
korábban nem került fel ilyen listára. Ta-
lán annak köszönhető a siker, hogy ki-
csit másképpen játszom, mint a többi-
ek, kilógok a sorból. Az elmúlt években a 
tHUNder Duóval sokat szerepeltünk Nyu-
gat-Európában és Amerikában, a kinti saj-
tó kedvező kritikákat írt rólunk. A jelölést 
is a projekt ütőseként kaptam, ebben a for-
mációban hosszú évek óta együtt játszom 
Dörnyei Gábor dobossal, aki fantaszti-
kus muzsikus és Londonban a Kortárs Ze-
neművészeti Akadémián tanít” - mondta 
Horváth Kornél.

A zenei oldal a szakújságírók javaslatai 
alapján november közepén állította össze 
tízes listáját, ezután az olvasók szavazhat-
tak a jelöltekre. A magazin úgy jellemezte 
játékát hogy a tHUNder Duóban a hagyo-
mányos ütőhangszerek ösztönös mestere-
ként használja a modern stílusokat. 

Magyar zenész lett a világ legjobb ütőse 2016-ban
Horváth Kornélt idén jelölték először az 

elismerésre, és korábban más magyar sem 
volt jelölt. A legtöbb szavazatot valószí-
nűleg Magyarországról kapta, de egyelőre 

nem tették köz-
zé, kire hányan 
szavaztak, és 
a győztes utá-
ni sorrend sem 
ismert még. A 
dobosok között 
Chad Smith, a 
Red Hot Chi-
li Peppers tagja 
győzött.

A győzelem 
azzal jár, hogy 
a Rhythm ma-

gazinban és másutt is cikk fog megjelen-
ni rólam. A zenészek számára nagyon fon-
tos a médiában való megjelenés, és a brit 
Rhythm az amerikai Modern Drummer 
mellett a dobosok és az ütőhangszere-
sek legfontosabb nemzetközi magazinja 
- mondta Horváth Kornél.

A Kossuth-díjas ütőhangszeres több 
mint kétszáz lemezen működött már 
közre. A Snétberger Ferenc gitáros-
sal és Dés László szaxofonossal alko-
tott dzsessztriójával, a Trio Stendhallal 
lett ismert a nyolcvanas évek végén. Az-
óta külföldi sztárokkal, köztük Randy 
Breckerrel, Al Di Meolával, Tommy 
Campbellel és másokkal játszott együtt, 
a hazai poprock színtéren pedig állan-
dó közreműködő Zorán és a Tátrai Band 
koncertjein

Origo MTI 2016.12.01. Forrás: MTI/
Mohai Balázs

Horváth Kornél hang drumon játszik Zorán koncertjén


