
ALAPOK, NEM CSAK KEZDŐKNEK 
 
KOTTA ÉS TAB: HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK, ELŐNYÖK ÉS 
HÁTRÁNYOK 
  

Az interneten gyakran találkozhatunk a ritmus lejegyzésének egy új módjával a tabbal. 
Leggyakrabban nem túl összetett számok dobkíséreteit jegyzik így le. Mi tette szükségessé ezt 
az írásmódot. Szerintem leginkább az, hogy nem kell kottaíró szoftvert használnunk, illetve az 
az illúzió, hogy így kottaolvasási tudás nélkül is megérthetjük egy szám dobkíséretét. 
Számomra a tab nem más, mint egy másfajta kottázási módszer. A lényeg mindkét esetben is 
ugyanaz: balról jobbra haladunk és a leírt jeleket értelmeznünk kell. A tab leginkább abban 
különbözik a kottától, hogy nem jelöljük a hangok hosszát. Ennek vannak előnyei is, de 
hátrányai is. Mivel a dobokon az esetek többségében a hangok hosszát nem befolyásoljuk, ez 
kimondottan jól hangzik. (Próbáljunk például pergődobon egy egészkotta értékű hangot ütni, 
utána pedig egy negyedet, majd három negyednyi szünetet. Hall valaki különbséget? 
Természetesen ha pl. üstdobon játszunk más a helyzet, de most elsősorban a dobszerelésen 
játszók nézőpontjából tekintsünk a dobolásra.) Később látni fogjuk, hogy azért ennek is 
vannak hátrányai. 
 Mielőtt részletesebben összehasonlítanánk a két lejegyzési módszert, előbb lássuk az 
első problémát, amivel szembekerülhetünk, ha valahonnan letöltöttük egy nekünk tetsző szám 
tabját. A kottamelléklet első részében a dobfelszerelés alkotóelemeinek nevét, azok 
rövidítéseit és magyar megfelelőit vehetjük szemügyre.  A hangszerek neveihez azt hiszem, 
nem kell magyarázatot fűznöm. Ha valaki nem tudná, mi az a „ghost note”, semmi baj, a 
hansúlytalan hangokat nevezzük így (a dobolással kapcsolatosan), magyar fordításban én a 
legjobban a „hansúlytalan ütés” kifejezést kedvelem, mert ebből azonnal kiderül, hogy miről 
beszélünk: halkan kell játszanunk, azaz a dobot (rendszerint a pergőt) alacsonyról, egy-két 
centiméter magasságból kell megütnünk. Szokták még használni a „szellemhang”, 
„árnyékhang”, „díszítőhang”, „fantomhang” kifejezéseket is. Természetesen mindegyik 
elnevezés helyes, de nem ez számít, hanem, hogy ezeket a hangokat tényleg halkan játsszuk!
 Akik nem régóta, egy-két éve dobolnak azok számára ismeretlen lehet a „flam” 
kifejezés. Magyarul ezt általában „egyes előke”, vagy „előkés hang” néven ismerjük. Az 
egyes előkét legkönnyebben úgy játszhatjuk, hogy az egyik kezünkkel alacsonyról, egy-két 
centiméterről, a másikkal pedig magasabbról ütjük meg a dobot. A legtöbb jobbkezes dobos 
számára könnyebb az előke második, hansúlyos hangját, azaz „főhangot” jobb- az első,  
hangsúlytalan „díszítőhangot” pedig bal kézzel játszani. Gyakoroljuk ezt a technikai elemet 
fordított kézrenddel is! A rockzenében az előkés hangokat a legtöbbször úgy játsszák, hogy 
mindkét hang közel azonos hangerőn szólal meg. Ettől még az elnevezés ugyanaz maradhat, 
így a legegyszerűbb. 
 A tab és a dobkotta hasonlít egymásra abban, hogy mindkét esetben a cintányérokat 
„X” jellel jelöljük, kívéve a nyitott lábcintányért. A dobokat a tab „O” jellel jelöli, ez is 
hasonlít valamennyire a kotta fejekhez. A szüneteket, vagyis amikor nem ütünk, hanem csak 
számolunk (pillanatokon belül kifejtem ezt bővebben is!) a tab  „–„ (mínusz ) jellel jelöli. A 
tab is használ függőleges ütemvonalakat. 
 Bár a tab a hangokat nem nevezi nyolcadoknak, trioláknak stb, azért minden tab alatt 
találunk egy számolási kulcsot, ami ugyanaz, mintha kottát olvasnánk. Az „1+2+3+4+” 
számkombináció azt jelöli ahogyan a hangokat számolnunk kell. Számolnunk? Igen! Sajnos 
nincs más megoldás, akár kottát olvasunk, akár tabot,   mindkét esetben csak akkor tudhatjuk 
azt, hogy éppen melyik hangot játsszuk, ha valamilyen módon számon tartjuk azt, hogy éppen 
hol tartunk. A nyolcadokat a legygyakrabban úgy számoljuk, hogy e-gyet, ket-tőt, hár-mat, 



né-gyet, de ha jobban tetszik, számolhatunk úgy is, hogy egy-és, két-és, há-és, négy-és. 
Figyeljünk oda arra, hogy a szótagokat egyenletes gyorsasággal ejtsük ki. 
 Az első példa egy egyszerű ritmust mutat be tab formában lejegyezve. Számoljunk 
nyolcadokat, és ahol „O” jelet látunk, üssünk, ahol pedig „-„ jelet, ne. Ha ugyanezt a ritmust 
lekottázzuk, az 1a példát kapjuk. Megfigyelhetjük, hogy a kotta és a tab között az egyik 
különbség az, hogy a kottában a ritmusértékeket „egyszerűbb alakra hozzuk”. Ez olyan mint a 
matematika: ha egy hang két nyolcad időtartamig tart, az egy negyed értékű. A ritmusunkat 
lekottázhatjuk nyolcadok és nyolcad szünetek használatával is, ezt a lehetőséget az 1b 
példában vehetjük szemügyre. Láthatjuk, hogy a tabban található „O” jeleknek a kottafejek, a 
„-„ jeleknek pedig a nyolcad szünetek felelnek meg. Az 1a és az 1b  példa azonban csak 
dobon szólal meg egyformán, gitáron, vagy zongorán másképp hangzanának! Az 1c példa egy 
„nem hivatalos” kottázási lehetőség, ebben az esetben a szüneteket, azaz a nem megszólaló 
hangokat kottafej nélküli szárakkal jelöljük. Így kissé áttekinthetőbb a kottakép, mint az 1b 
példában. 
 A 2. példa tizenhatodokból és nyolcadokból áll. Az „1e+a2e+a3e+a4 e+a” azt jelöli, 
ahogy a tizenhatodokra számolunk. A magyar változat: egyesével, kettesével, hármasával, 
négyesével. A szótagokat egyenletes gyorsasággal ejtsük, ne tartsunk szünetet a szavak 
között! Ugyanúgy, mint ahogy ezt az első példánál tettük, amelyik szótag fölött „O” jelet 
látunk, ott üssünk, ahol pedig „-„ jelet, ne. A 2a példa ugyanezt e ritmust mutatja be 
lekottázott, „egyszerűbb alakra hozott” formában, a 2b tizenhatodokat és tizenhatod 
szüneteket alkalmaz, a 2c pedig a szüneteket nem hagyományos módon jelöli. A 2d példa 
azért érdekes, mert itt a tizenhatodok nincsenek négyesével csoportosítva, ugyanúgy mint a 
tab esetében. Szerintem ez a legnagyobb hátránya a tabnak: a hangok nincsenek csoportosítva, 
ezért nehezen tekinthető át. Számomra ez egy kicsit olyan,  
minthaegymondatszavaitszóközöknélkülírnánkle, megértjük a mondatot, de nehezebben. Ezen 
a gondon a legkönnyebben úgy segíthetünk, ha a számoktól fölfelé ceruzával függőleges 
vonalakat húzunk, és ezzel a tabot áttekinthetőbbé tesszük. 
 A 3. példa egy egyszerű pop-rock stílusú ritmust mutat be, figyeljük meg, hogy a 
nyolcadik jel a „HH” azaz lábcintányér sorban”O”, vagyis a nyolcadik hangon ki kell 
nyitnunk a lábcintányért. A 3b példa ugyanezt a ritmust mutatja be tizenhatodos formában 
lejegyezve. Erre akkor lehet szükség, amikor egy ütemben nyolcadok és tizenhatodok is 
előfordulnak. Ilyenkor az egész tabot kénytelenek vagyunk tizenhatodos számolásra építeni, 
különben nem a kívánt ritmust kapjuk. A 3c példa a ritmus lekottázott változata, a 3d pedig 
tizenhatodosan mutatja be a ritmust. 
 A 4. példa az alapritmusunkat két további, pergődobom játszott hanggal bővíti. A 4b 
példa ugyanezt a ritmust lekottázott formában mutatja be. A tabot áttekinthetőbbé tehetjük 
néhány függőleges vonal használatával, és eebben a pillanatban jutott eszembe egy jó 
definíció, amivel meghatározhatjuk mi is a tab: kottaszárak nélküli kotta. A 4b példa a tab 
kottává alakítva, a szüneteket kottafej nélküli szárak jelölik.  
 Az 5. példa ugyanaz, mint a 4. csak a pergődob vonalában két „g” betűt látunk. Ezek a 
hagsúlytalan, halk ütéseket jelölik. Ezt a ritmust kétféleképpen is lekottázhatjuk. Az 5a 
példában a nem hangsúlytalan ütéseket jelöljük másképpen, hanem a hangsúlyosakat, 
hansúly-jelekkel. Az 5b példában a hangsúlytalan ütéseket kisebb kottafejek jelölik. 
Mostanában a kíséretek kottáiban jobban kedvelem ezt a fajta jelölésmódot, mert 
áttekinthetőbb a kottakép. Hangzásban nincs különbség! 
 A 6. példa fél ütem kísérő cintányéron játszott ritmust és fél ütem fillt mutat be. Mivel 
ebben az ütemben megszólalnak a crash- és a lábcintányéron kívül a tomok is, ezért a tab 
sajnos nem csak „vízszintesen”, hanem „függőlegesen” is nehezen tekinthető át. Egy ceruza 
segítségével könnyebbé tehetjük a dolgunkat, de ha összehasonlítjuk a tabot a kottával, akkor 
szerintem nem vitás, hogy a kotta sokkal áttekinthetőbb. Figyeljünk az előkés hangra is! 



 Végül a 7. példa egy hármasával csoportosított hangokra épülő, rock- és blues 
stílusban is gyakran alkalmazott ritmust mutat be. A számolás: egyenként, kettőnkénz, 
hármanként, négyenként. Ezt a ritmust kétféleképpen is lekottázhatjuk, úgy, hogy triolákat 
használunk (7a példa), és úgy is, hogy nem négy negyed az ütemjelzés, hanem tizenkét 
nyolcad, ezért nem írunk hármasokat az összekötött kottaszárak fölé. A két ritmus ugyanaz, 
csak a lejegyzéshez más „mértékegységet” használunk. Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi 
a különbség egy ütem triola és egy ütem tizenkét nyolcad között, a válaszunk lehet az, hogy 
ugyanaz, mint egy liter és tíz deciliter víz között: a mértékegység. 
 Láthatjuk, hogy a tab és a kotta között a függőleges vonalakon kívül nincs igazán nagy 
különbség. Figyelnünk kell arra, ha tabot írunk, hogy „courier new” betűtípust használjunk, 
különben a hangok nem kerülnek egymás alá. ( lehet, hogy más betűtípus is használható, nem 
próbáltam ki sokat, de az biztos, hogy a leggyakrabban használt „times new roman” és „arial” 
betűtípusok nem használhatók.) 
 Ami a legkevésbé tetszik nekem a tabokban az az, hogy még nem láttam olyat, ami 
tényleg azt a ritmust mutatta volna be, amit az adott számban hallhatunk! Sajnos nagyon sok a 
hiba bennük. A függőleges vonalak hiánya is rejt hibalehetőségeket, de ezenkívül gyakran 
találkozhatunk olyan ritmusokkal is, amelyeknek semmi köze ahhoz amit hallunk. A 
„kedvencem” az a tab, amely a „You Could Be Mine” című Guns’n Roses számot jegyzi le. 
Ez a szám egy dob bevezetővel kezdődik, amely két kézzel és két lábbal játszott tizenhatodra 
épül. Aki ezt lejegyezte, a lábdobot figyelmen kívül hagyta! Azért négy hang helyett kettőt 
hallani szerintem túlzás. 
 Mindent egybevetve, nem vagyok a tab használata ellen, de ne tekintsük ezt a 
lejegyzési módot egyfajta csodaszernek, amely használatával a kottaolvasást mellőzhetjük, 
mert nem az, és az sem árt, ha fenntartásokkal kezeljük az éppen letöltött tabot, a fülünket 
semmi sem pótolja! 
 Ha bárkinek kérdése, észrevétele lenne, legkönnyebben a korompay@prodrum címen 
veheti fel velem a kapcsolatot. 
 Jó dobolást, sok sikert kívánok! 

Korompay Zsolt  
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CC = crash cymbal= beütõ cintányér
RC = ride cymbal = kísérõ cintányér
HH = hi-hats = lábcintányér 
   x = closed hi-hats = zárt lábcintányér 
   o = open hi-hats = nyitott lábcintányér 
SD = snare drum = pergõdob
   g = ghost note = hangsúlytalan, halk ütés
   f = flam = egyes elõke
T1 = small tom = magas tom
T2 = medium tom = közepes tom
FT = floor tom = mély tom
BD = bass drum = lábdob
Hf = hi-hat foot pedal = lábcintányér lábbal
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