
 
 

Páratlan ütemezésű rock-funk ritmusok: hét nyolcad 1.  
 

 Ez alkalommal  hét nyolcad ütemezésű ritmusokkal foglakozunk. Ezt 
az ütemnemet gyakran használják a progresszív rock és a jazz-rock fúziós 
műfajban is. A legegyszerűbb kíséreteket úgy állíthatjuk elő, hogy négy 
negyed ütemezésű kíséretek egyik hangját kihagyjuk. A lehetőségek közül 
leggyakrabban azokat szokták alkalmazni, amelyekben az utolsó nyolcad a 
kihagyott hang. A pergődob ezekben az esetekben a harmadik és a hetedik 
nyolcadon szólal meg. Az első hat példa ilyen kíséreteket mutat be. A lábdob 
elméletileg a hét nyolcad bármelyik hangján megszólalhat, előállíthatunk 
további kíséreteket is! Nagyon fontos, hogy miközben gyakoroljuk a 
ritmusokat, számoljuk a nyolcadokat, hogy tudjuk, hogy éppen hol tartunk! Ha 
ezt nem tesszük meg, akkor könnyen előfordulhat, hogy időnként átváltunk 
négy negyedbe, de ezt nem vesszük észre! Többféleképpen is számolhatunk, 
pl. úgy, hogy egy, két, há, négy, öt, hat, hét, vagy: e-gyet, ket-tőt, hár-mat-
négy, vagy akár: e-gyet, ket-tőt, hár-man-ként. Bármelyik megoldást 
választhatjuk, de az összes szótagot egyenletes gyorsasággal ejtsük ki! 
 Úgy is előállíthatunk kíséreteket, hogy a négynegyedes alapkíséretből 
a két pergődob-ütés között megszólaló hangok közül hagyunk ki egyet. Ebben 
az esetben a pergődob a harmadik és a hatodik nyolcadon szólal meg. Ilyen 
lehetőségeket mutat be, a 7-12. példa, de továbbiakat is előállíthatunk! 
 Kihagyhatjuk a négynegyedes ütem első két hangja közül is az egyiket, 
ekkor a pergődob a második és a hatodik nyolcadon szólal meg (13-18. 
példa). Ezekben a ritmusokban a hét nyolcadot először hármasával azután 
pedig kettesével csoportosítottam, mert így valamivel könnyebben 
áttekinthetők. Számolhatunk pl. így: e-gyen-ként, ket-tőt, hár-mat. 
 Nagyon fontos, hogy a ritmusokat ne csak úgy elegyünk képesek 
eljátszani, hogy a lábcintányéron nyolcadokat játsszunk, hanem 
tizenhatodokkal is! A 19-21. példa a 2-4. példa tizenhatodos változatai, de ne 
csak ezt a hármatjátsszuk el így, hanem az összes többi ritmust is, egy-és 
váltottkezes tizenhatodokkal is! Ugyanúgy, mint ahogy a nyolcadodos 
kíséreteket eljátszhatjuk negyedes cintányér szólammal, a hét nyolcad 
ütemezésű ritmusokban is megtehetjük azt, hogy kihagyjuk a második 
nyolcadokat. Ebben az esetben azonban minden második ütemben a 
lábcintányér ritmusa „átfordul” és az első nyolcadok helyett a másodikokon 
szólal meg. A 22. és a 23. példa a 2. és a 3. ilyen módon átalakítva. Az ilyen 
ritmusokat hallva nem igazán egyértelmű először, hogy hét nyolcad , vagy 
négy negyed-e az ütemjelzés. Dream Theater számokban, vagy pl. Sting „Ten 
Summoners’ Tales” című lemezén hallhatunk ilyen kíséreteket. 
 Alkalmazhatjuk a két tizenhatodból és egy nyolcadból álló 
cintányérszólamot is, ez is „átfordul”, egy nyolcaddá és két tizenhatoddá 
minden második ütemben (24-25. példa). 
 A kottapéldák mintájára állítsunk elő további kíséreteket is! Következő 
alkalommal egyszerű fillekkel fogunk foglalkozni, még mindig hét nyolcadban. 
Jó dobolást, sok sikert kívánok! 



=======================/ 78 1. «̂«««««« «««¿ ¿ ««««« «««¿̂ ¿ ««««««« ««« «««««¿̂ ¿ ¿̂ 2. «̂«««««« «««¿ ¿ ««««« «««¿̂ ¿ ««««««« ««««««« «««««¿̂ ¿̂ ¿̂ 3. «̂«««««« «««¿ ¿ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ««««««« ««« «««««¿̂ ¿ ¿̂ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 4. «̂«««««« «««¿ ¿ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ««« ««««««« «««««¿ ¿̂ ¿̂ 5. «̂«««««« «««««««¿ ¿̂ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿̂««««««« ««« «««««¿ ¿̂ 6. «̂«««««« «««««««¿ ¿̂ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿««« ««««««« «««««¿̂ ¿̂ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 7. «̂«««««« «««¿ ¿ ««««« «««¿̂ ¿ ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ 8. ¿««««««« «««ˆ ¿ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ 9. ¿««««««« «««ˆ ¿ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿««« ««««« «««¿̂ ¿ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 10. ¿««««««« «««««««ˆ ¿̂ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ 11. ¿««««««« «««««««ˆ ¿̂ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿««« ««««« «««¿̂ ¿ 12. ¿««««««« «««ˆ ¿ ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿««« ««««« «««««««¿̂ ¿̂ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 13. ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ ««««««« «««¿̂ ¿ ¿̂««««« «««¿ 14. ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ ««««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿̂««««« «««¿ 15. ««««««« ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿̂ ««««««« «««¿̂ ¿ ¿̂««««« «««¿ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 16. ««««««« ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿̂ ««« «««««««¿ ¿̂ ¿̂««««« «««¿ 17. ««««««« ««««« «««¿̂ ¿̂ ¿ ««« «««««««¿ ¿̂ ¿̂««««« «««««««̂¿ 18. ««««««« ««««« «««««««¿̂ ¿̂ ¿̂ ««« «««««««¿ ¿̂ ¿̂««««« «««««««¿̂ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 19. ¿««««««« ««« ««« «««ˆ ¿ ¿ ¿ ¿̂««««« ««« ««« «««¿ ¿ ¿ ««««««« ««« ««««««« ««« ««««« «««¿̂ ¿ ¿̂ ¿ ¿̂ ¿ 20. ¿««««««« ««« ««« «««ˆ ¿ ¿ ¿ ¿̂««««« ««« ««««««« «««¿ ¿̂ ¿ ««««««« ««« ««« ««« ««««« «««¿̂ ¿ ¿ ¿ ¿̂ ¿ 21. ¿««««««« ««« ««« «««ˆ ¿ ¿ ¿ ¿̂««««« ««« ««««««« «««¿ ¿̂ ¿ ««« ««« ««««««« ««« ««««« «««¿ ¿ ¿̂ ¿ ¿̂ ¿ll ““ { ””{ ““ { ””{ ““ { ””{
=======================/ 22. «̂««««««¿ «̂««««¿ ¿̂««««««« ««««««« «««««ˆ ¿̂ «̂«««««« «««¿ ««««« «««ˆ ¿ «̂«««««« ««««««« «««««¿̂ ˆ 23. «̂««««««¿ ««««« «««««««¿̂ ˆ ¿̂««««««« «««««‰ ¿̂ «̂«««««« «««¿ ««««« «««««««ˆ ¿̂ «̂«««««« ««« «««««¿ ˆll ““ { ll ””{ ““ { ll ””{
=======================/ 24. ¿«««««««««««««ˆ¿¿ ¿̂«««««««««««¿¿ ¿̂««««««««««««««««« ««««««««¿ ¿̂ ¿̂ ¿ «̂«««««« ««««««¿ ¿¿««««« ««««««¿̂ ¿¿ ¿̂««««««« «««««««««««««««¿̂¿¿̂ 25. «̂««««««««««««¿¿¿ «̂««««««««««««««¿¿ ¿̂ «««««««««««««¿̂¿¿ ¿̂««««««««¿ «̂«««««« ««««««¿ ¿¿««««« ««««««««««¿̂ ¿̂ ¿ ¿̂««««««« «««««««««««¿¿ ¿̂ll ““ { ll ””{ ““ { ll ””{

KÍSÉRETEK HÉT NYOLCADBAN 1.




