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Előző alkalommal egy ütem triola hármasával csoportosított hangjait alkalmaztuk 
tizenhatodokként. Ez alkalommal négyesével csoportosított hangokat fogunk egy ütem 
triolában alkalmazni.  

Egy tetszőleges, nyolcadokat és tizenhetodokat alkalmazó kíséret végén fillnek négy 
tizenhatodot JBJB kézrenddel nagyon sokféleképpen játszhatunk. Megtehetjük pl. azt, hogy 
mind a négy hangot ugyanazon a dobon szólaltatjuk meg, és azt is, hogy a hangokat kettesével 
osztjuk szét a dobokon (pl. pergő-1.tom, 1. tom-2. tom stb.). Olyan variációkat is 
alkalmazhatunk, amelyekben a négy hang közül egy kerül tom-tomra, a maradék három 
viszont a pergődobon szólal meg.  

Az 1.a példa azt a lehetőséget mutatja be, amikor az első tizenhatod kerül tom-tomra. 
A kottapélda szerint a 3. tomot ütjük, de ezen változtathatunk is, akármelyik tomot 
megszólaltathatjuk az első tizenhatodon.  Ilyen rövid filleket érdemes kétütemes formában 
gyakorolnunk, vagyis üssünk egy ütem tetszőleges kíséretet és minden második ütem 
negyedik negyedében játsszuk el a fillt. Amikor azonban nem gyakorlunk, hanem zenekarban 
játsszunk, akkor csak akkor üssünk filleket, amikor ezt a zene megkívánja. Az 1.a példában 
látható ötletből könnyen előállíthatunk újabb filleket úgy, hogy a négy tizenhatodból álló 
motívumot nem egyszer, hanem kétszer, vagy háromszor, illetve négyszer játsszuk el. Az 1.b 
példa azt a lehetőséget mutatja be, amikor a négy hangból álló motívumot háromszor 
ismételjük, de nem tizenhatodokat, hanem triolákat játszunk.  Ennek a fillnek olyan a 
hangzása, mintha nem is triolákat játszanánk. Fontos, hogy számoljunk miközben játszunk 
(egyenként, kettőnként, vagy akár egy-két-há, egy-két-há…), különben könnyen 
eltéveszthetjük, hogy hol tartunk. A triolákból álló filleket leggyakrabban triolás 
ritmusképleteket alkalmazó kíséretekben használjuk (shuffle, swing, stb.). 

Az 2.a példában a második tizenhatod kerül tom-tomra. A kézrend továbbra is JBJB, 
vagyis a bal kezünkkel ütjük a tomot. Ebben az esetben kényelmesen csak az első tomot 
tudjuk megütni (ha egy kétfelsős szerelésünk van, hagyományos módon összeállítva), a 
nagyobbakat csak kényelmetlenebb módon úgy, hogy a bal kezünkkel a jobb fölött játszunk. 
Lassú tempóban ez nem okoz nagy gondot, de minél gyorsabban próbájuk ezeket a 
motívumokat eljátszani, annál nehezebb lesz a dolgunk, ezért ha több tempóban is 
kényelmesen szeretnénk játszani, akkor jobban járunk, ha a bal kezünkkel csak az első tom-
tomra nyúlunk ki olyankor, amikor a jobbot a pergődobon tartjuk. A 2.a példát is eljátszhatjuk 
kétszer, háromszor és négyszer ismételve. A 2.b példa nem más mint a 2.a háromszor 
ismételve, de egy ütem triolaként eljátszva. Miközben ezt megtanuljuk, számoljuk a hangokat, 
különben könnyen eltévesztjük, hogy hol tartunk! 

Négy tizenhatod harmadik hangja is kerülhet tom-tomra (3.a példa). Mivel a harmadik 
hangot a jobb kezünkkel játsszuk, ezért nem csak a kottapéldában szereplő 3. tomot tudjuk 
könnyen megütni, hanem bármelyiket, anélkül, hogy a két kezünk egymás útjában lenne. Ezt 
az ötletet is ismételhetjük többször. A 3.b példa nem más, mint a 3.a, háromszor ismételve, de 
egy ütem triolaként eljátszva. A negyedik tizenhatod is kerülhet tomra, de mivel ezt a hangot 
a bal kezünkkel játsszuk, ezért kényelmesen csak az első tomot tudjuk megütni (4.a példa). 
Ezt az ötletet is ismételhetjük többször. A 4.b példa nem más, mint a 4.a, háromszor 
ismételve, de egy ütem triolaként eljátszva. 

Négy tizenhatodot úgy is eljátszhatunk, hogy nem csak egy hang kerül tom-tomra, 
hanem kettő. A következő négy ötletben mindkét kezünkkel játszunk a tomokon is és a 
pergőn is. Az 5.a példában az első két tizenhatod kerül tom-tomra. A jobb kezünkkel 
bármelyik tomon játszhatunk, nem csak egyszer játszhatjuk el ezt az ötletet, hanem kétszer, 



háromszor és négyszer is. Az 5.b példa nem más, mint az 5.a háromszor ismételve, de egy 
ütem triolaként eljátszva. 

Az 6.a példában a harmadik és a negyedik tizenhatod kerül tom-tomra. Ugyanúgy, 
mint az előző esetben, a jobb kezünkkel bármelyik tomon játszhatunk, és nem csak egyszer 
játszhatjuk el ezt az ötletet, hanem kétszer, háromszor és négyszer is. Az 6.b példa nem más, 
mint a 6.a háromszor ismételve, de egy ütem triolaként eljátszva. A 7.a példában az első két 
tizenhatod kerül tom-tomra. A jobb kezünkkel bármelyik tomon játszhatunk, nem csak 
egyszer játszhatjuk el ezt az ötletet, hanem kétszer, háromszor és négyszer is. A 7.b példa nem 
más, mint a 7.a háromszor ismételve, de egy ütem triolaként eljátszva. A 8.a példában az első 
két tizenhatod kerül tom-tomra. A jobb kezünkkel bármelyik tomon játszhatunk, nem csak 
egyszer játszhatjuk el ezt az ötletet, hanem kétszer, háromszor és négyszer is. A 8.b példa nem 
más, mint a 8.a háromszor ismételve, de egy ütem triolaként eljátszva. 

Négy tizenhatodot játszhatunk JJBB kézrenddel is. Ezt a kézrendet felhasználhatjuk 
arra, hogy olyan sorrendben szólaltassuk meg a dobokat, ahogy JBJB kézrenddel 
kényelmetlen lenne (pl. 3. tom-pergődob: 9.a példa). További változatokat is előállíthatunk 
úgy, hogy a jobb és a bal kezünkkel két különböző dobon játszunk, és ezt az ötletet is 
ismételhetjük többször is. A 9.b példa nem más, mint a 9.a háromszor ismételve, de egy ütem 
triolaként eljátszva. A kézrend: JJB BJJ BBJ JBB, azaz egy ütem „papa-mama triola”. 

Két nyolcadból is előállíthatunk filleket. Ha tempó nem túl gyors, üthetjük mind a két 
hangot a jobb kezünkkel. A dobokat ebben az esetben tetszőleges sorrendben szólaltathatjuk 
meg, a sok lehetőség közül egyet mutat be a 10. a példa. A 10. b példa a 10. a háromszor 
ismételve, egy ütem triolaként eljátszva, ebben az esetben a trioláknak csak a jobb kézzel 
játszott hangjait játsszuk, a bal kézzel játszottakat kihagyjuk. 

Három hangból álló ritmusképleteket is alkalmazhatunk. A 11. a példa egy olyan 
lehetőséget mutat be, amikor négy tizenhatod utolsó hangját kihagyjuk. A kézrend: JBJ. 
További változatokat is előállíthatunk. Próbáljuk ki azt, hogy a három hangot egy, vagy két, 
vagy három dobon szólaltatjuk meg. Természetesen ezt az ötletet is eljátszhatjuk kétszer, 
háromszor és négyszer is. A 11. b példa a 11. a háromszor ismételve, egy ütem triolaként 
eljátszva, ebben az esetben egy ütem triolából kihagyjuk a negyedik, a nyolcadik és a 
tizenkettedik hangot. 

A 12. a példa egy olyan lehetőséget mutat be, amikor négy tizenhatod második hangját 
kihagyjuk. A kézrend: J JB. További változatokat is előállíthatunk. Próbáljuk ki azt, hogy a 
három hangot egy, vagy két, vagy három dobon szólaltatjuk meg. Ezt az ötletet is 
eljátszhatjuk kétszer, háromszor és négyszer is. A 12. b példa a 12. a háromszor ismételve, 
egy ütem triolaként eljátszva, ebben az esetben egy ütem triolából kihagyjuk a második, a 
hatodik és a tizedik hangot. 

A 13. a példa egy olyan lehetőséget mutat be, amikor négy tizenhatod harmadik 
hangját kihagyjuk. A kézrend: JB B. További változatokat is előállíthatunk. Próbáljuk ki azt, 
hogy a három hangot egy, vagy két, vagy három dobon szólaltatjuk meg. Ezt az ötletet is 
eljátszhatjuk kétszer, háromszor és négyszer is. A 13. b példa a 13. a háromszor ismételve, 
egy ütem triolaként eljátszva, ebben az esetben egy ütem triolából kihagyjuk a harmadik, a 
hetedik és a tizenegyedik hangot. 

A 14. a példa egy olyan lehetőséget mutat be, amikor négy tizenhatod első hangját 
kihagyjuk. A kézrend: BJB. További változatokat is előállíthatunk. Próbáljuk ki azt, hogy a 
három hangot egy, vagy két, vagy három dobon szólaltatjuk meg. Ezt az ötletet is 
eljátszhatjuk kétszer, háromszor és négyszer is. A 14. b példa a 14. a háromszor ismételve, 
egy ütem triolaként eljátszva, ebben az esetben egy ütem triolából kihagyjuk az első, a ötödik 
és a kilencedik hangot. 



Ha semmilyen előre nem látott körülmény nem akadályoz ebben, akkor ezekről a 
példákról is készítek egy videót, amelyeket a szokásos helyeken lehet megtekinteni: 
www.dobosmagazin.hu és www.korompayzsolt.hu . 

Következő alkalommal folytatjuk a „négy a háromban” témakört, de lineáris kéz-láb 
kombinációkból állítunk elő filleket.  

Jó dobolást, sok sikert kívánok! 
 
 

 
 



=======================/ 441.a««««« «««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ 1.bˆ ˆ £««««« «««« ««««ˆ ˆ £«««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« «««« «««««ˆ ˆ ˆ £«««« «««« ««««ˆ ˆ 2.a«««« ««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ 2.bˆ ˆ £«««« ««« ««««ˆ ˆ £««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ £«««« ««««« «««««ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

=======================/ 3.a«««« «««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ3.bˆ £«««« «««« «««««ˆ ˆ £«««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ £««««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ £«««« ««««« ««««ˆ ˆ 4.a ««««« ««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ 4.bˆ £«««« «««« ««««ˆ ˆ £«««« ««««« «««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« ««« ««««ˆ ˆ ˆ £««««« ««««« ««««ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

=======================/ 5.a««««« ««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ5.bˆ £««««« ««« ««««ˆ ˆ £««««« «««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« «««« «««««ˆ ˆ ˆ
£«««« ««««« «««««ˆ ˆ 6.a ««««« ««««« «««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ6.bˆ £«««« «««« «««««ˆ ˆ

£«««« ««««« «««««ˆ ˆ ˆ ˆ £««««« ««« ««««ˆ ˆ ˆ £««««« «««««« ««««ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

=======================/ 7.a«««««« ««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ 7.bˆ £««««« «««« ««««ˆ ˆ £«««« «««««« «««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« ««« «««««ˆ ˆ ˆ
£««««« ««««« ««««ˆ ˆ 8.a«««« ««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ 8.bˆ £«««« ««« «««««ˆ ˆ ˆ

£««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ £««««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« «««««« «««««ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

=======================/ 9.a««««« ««««« «««« ««««ˆ ˆ ˆ ˆ9.bˆ £««««« ««««« ««««ˆ ˆ £«««« ««««« «««««ˆ ˆ ˆ ˆ £«««« «««« «««««ˆ ˆ ˆ £««««« «««« ««««ˆ ˆ 10.a«̂««« «««««̂10.bˆ £«««« «««««‰ ˆ £««««‰ ˆ ‰ £««««« ««««ˆ ‰ ˆ ‰ £«««««̂ ‰ll ll ll ll ll ll ll

=======================/
11.a«̂«««« ««««« ««««ˆ ˆ11.b £««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ £«««« ««««‰ ˆ ˆ £«««« «««««ˆ ‰ ˆ £«««« «««ˆ ˆ ‰ 12.a««««« «««« ««««ˆ ˆ 12.bˆ £««««« ««««ˆ ‰ ˆ £«««« «««««ˆ ˆ ‰ £«««« «««« «««««ˆ ˆ ˆ £«««« ««««‰ ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

=======================/ 13.a«««« ««« ««««ˆ ˆ 13.bˆ £«««« «««ˆ ˆ ‰ £««««« ««««« ««««ˆ ˆ ˆ £«««« ««««‰ ˆ ˆ £«««« «««««ˆ ‰ ˆ 14.a≈ «̂««« ««««« «««««ˆ 14.bˆ £««« ««««‰ ˆ ˆ £««««« ««««ˆ ‰ ˆ £«««« ««««ˆ ˆ ‰ £«««« ««««« «««««ˆ ˆ ˆll ll ll ll ll ll ll

"NÉGY A HÁROMBAN"


