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Fillek és szólók triolákkal
Ez alkalommal három, négy, hat és
nyolc hangból álló lineáris kéz-láb kom-
binációkból alkotunk egy ütem hosszú-
ságú, triolákra épülô rock filleket. A kot-
tapéldákban csak pergôdobon és lábdo-
bon játszott hangokkal találkozunk, de
fontos, hogy a kézzel játszott hangokat
osszuk szét valamilyen módon a dob-
szerelésen! A cikk elôzménye, amely-
ben néhány, szerelésen szétosztott vál-
tozat is szerepel, megtekinthetô a hon-
lapomon (www.korompayzsolt.hu) a
2009. decemberi oktatóanyagok között,
videókkal kiegészítve.

Az 1. példában kétszer alkalmazzuk a
hat hangból álló JBJBLL kéz-láb kombi-
nációt. Az elsô teendônk az, hogy elô-
ször lassú, kényelmes tempóban ad-
dig gyakoroljuk ezt az ütemet, amíg
nem okoz gondot az eljátszása. Ezután
próbáljuk meg a kézzel játszott han-
gokat szétosztani a dobszerelésen!
Próbáljuk ki azt, hogy mind a négy,
kézzel játszott hangot ugyanazon a
dobon szólaltatjuk meg (pl. elsô
tomon az elsô négy hang, a követke-
zô négy a másodikon, stb.), vagy
osszuk szét kettesével a hangokat (pl.
pergôn két hang, elsô tomon két
hang, stb.), vagy azt, hogy a jobb ke-
zünkkel bármelyik dobot megüthet-
jük, de a ballal csak az elsô tomot,
vagy azt, hogy a jobb kezünkkel csak
a harmadik tomon játszunk, de a bal-
lal bármelyiket megüthetjük, végül
pedig azt, hogy mind a négy hangot
különbözô dobokon szólaltatjuk meg
(pl. második tom, elsô tom, harmadik
tom, pergô, stb.). Ha már nem okoz
gondot az, hogy néhány kombinációt
erôlködés nélkül eljátsszunk, akkor al-
kalmazzuk a példát fillként, azaz
játsszunk három ütem triolákra épülô
rock kíséretet, és a negyedik ütemben
játsszuk el a gyakorlatot.
A 2. példában négyszer alkalmazzuk
az egy darab kézzel és két darab láb-
bal játszott hangból álló, összesen há-
rom hangot tartalmazó lineáris kéz-
láb kombinációt. Elôször gyakoroljuk
az ütemet úgy, ahogy a kottában lát-
juk! A pergôt üthetjük jobb és bal kéz-
zel is, a két kezünkkel váltva, vagy

akár egyszerre is, sôt elôkéket is játsz-
hatunk. Ezután a kézzel játszott han-
gokat osszuk szét a szerelésen! Ha
csak a jobb, vagy csak a bal kezünket
használjuk, akkor aránylag egyszerû a
dolgunk, viszont ha a két kezünkkel
váltva játszunk, akkor figyelnünk kell
arra, hogy olyan sorrendben szólaltas-
suk meg a dobokat, hogy ne üssük
össze a két verôt. Ha a két kezünkkel
egyszerre ütünk, akkor megszólaltat-
hatunk egyszerre két különbözô do-
bot, vagy egy dobot és egy cintányért
is egyszerre. Ha már néhány változa-
tot magabiztosan játszunk, akkor is-
mét tegyük meg azt, hogy három
ütem kíséret után ezt a változatot al-
kalmazzuk fillnek.
Egy ütem triola tizenkét hangból áll.
Megtehetjük azt, hogy egyszer játsszuk
el a hat és kétszer a három hangból ál-
ló kéz-láb kombinációkat, és így alko-
tunk egy ütemet. Háromféle kombiná-
ciót állíthatunk elô: 6-3-3 (3. kottapél-
da), 3-3-6 (4. kottapélda) és 3-6-3
(5. kottapélda). Ezekkel a variációk-
kal is úgy járjunk el, mint az elôzôek-
kel: elôször gyakoroljuk csak pergôn és
lábdobon, majd osszuk szét a szerelé-
sen, végül alkalmazzuk fillként!
Alkalmazhatjuk a nyolc hangból álló
JBJBJBLL és a négy hangból álló JBLL
kéz-láb kombinációkat is. Három lehe-
tôség közül választhatunk: 8-4 (6. kot-
tapélda), 4-8 (7. kottapélda), 4-4-4
(8. kottapélda). Az utolsó lehetôség
érdekes hangzású, olyan hatást kelt,
mintha tizenhatodokat játszanánk, de
lassabb tempóban! Ezekkel a variációk-
kal is úgy járjunk el, mint az elôzôek-
kel: elôször gyakoroljuk csak pergôn és
lábdobon, majd osszuk szét a szerelé-
sen, végül alkalmazzuk fillként!
Azt is megtehetjük, hogy a filleket
nem kézzel, hanem lábbal kezdjük.
A 9–16. kottapéldában látható variá-
ciók ugyanazokat az elemeket alkal-
mazzák, mint az elôzôk, de a kéz-láb
kombinációkban elôször a két, lábbal
játszott hang szólal meg, azután kö-
vetkeznek a kezek. Ezekkel a variá-
ciókkal is úgy járjunk el, mint az elô-
zôekkel: elôször gyakoroljuk csak per-
gôn és lábdobon, majd osszuk szét a

szerelésen, végül alkalmazzuk fil-
lként! Nagyon fontos, hogy a példá-
kat több tempóban gyakoroljuk, és
csak olyan gyorsan játszva alkalmaz-
zuk ôket, ahol még képesek vagyunk
magabiztosan eljátszani a hangokat,
ne legyen egy ritmikailag felismerhe-
tetlen „massza”, amit játszunk! Ah-
hoz, hogy ezeket a filleket olyan
gyorsan játsszuk, mint a kedvenc
rock/metál dobosunk, hosszabb idô
kell, türelmesnek kell lennünk, mert
nem valószínû, hogy tíz perc alatt el-
sajátítjuk azt, amit a nemzetközileg is-
mert és elismert dobosok esetleg tíz
év alatt! Gyakoroljunk minden nap,
minél többet, és akkor egy idô után
menni fog gyorsan is! Jó dobolást, sok
sikert kívánok! 
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