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Ez alkalommal ismét hármasával
csoportosított tizenhatodokat fo-
gunk alkalmazni, de nem fillek-
ben, hanem kíséretekben. Ezeket
a különleges hangzású kísérete-
ket, amelyek olyan hatást kelte-
nek, mintha nem négynegyedben
játszanánk, vagy megváltoztattuk
volna a tempót, olyankor használ-
hatjuk eredményesen, amikor egy
zeneszámban az a cél, hogy a
dobkíséretünk hangzása ne a
megszokott legyen egy bizonyos
idôtartamig. 

Az 1.a kottapélda a legegyszerûbb
triolákra épülô kíséretet mutatja be.
Hogyan használhatjuk fel ezt a rit-
must, miközben nyolcadokat ját-
szunk? Két ütem nyolcad tizenhat
hangból áll. Megtehetjük azt, hogy
eljátsszuk a kíséret mind a tizenkét
hangját, és a maradék négy nyol-
cadban valamilyen gyakori, nyolca-
dokra épülô kíséretet játszunk (1.b
kottapélda). Ha szükséges, gyako-
rolhatjuk a kíséret elsô- és második
ütemét külön-külön is. Miután képe-
sek vagyunk eljátszani a kétütemes
kíséretet, alkossunk belôle négy- és
nyolcütemes periódusokat, vagyis
játsszunk két vagy hat ütem nyolca-
dokra épülô kíséretet, és utána
játsszuk el az 1.b példát, ugyanis a
valóságban nem valószínû, hogy
egy zeneszámban végig ilyen meg-
tévesztô hangzású kíséretre lenne
szükség. A triolákra épülô kíséretün-
ket felhasználhatjuk akkor is, amikor
tizenhatodokat játszunk. Játsszuk el
a kíséret tizenkét hangját, a mara-
dék négy tizenhatodban pedig egy
tizenhatodokra épülô kíséret negye-
dik részét (1. c kottapélda)! Miután
képesek vagyunk ezt a kíséretet el-
játszani, járjunk el ugyanúgy, mint
az elôzô esetben: alkossunk négy-
és nyolcütemes periódusokat, azaz
játsszunk három, vagy hét ütem ti-
zenhatodokra épülô kíséretet, és a
negyedik, illetve a nyolcadik ütem-
ben alkalmazzuk az 1. c példát!
Megtehetjük azt is, hogy két ütem
hosszúságú kíséretet állítunk elô ti-

zenhatodok alkalmazásával. Ebben
az esetben kétszer játsszuk el a trio-
lás kíséret hangjait tizenhatodok-
ként, majd egy tizenhatodokra épü-
lô kíséret második felével tegyük
teljessé a két ütemet (1.d példa)!
Ha szükséges, gyakoroljuk elôbb kü-
lön az elsô, majd a második ütemet,
majd ha már nem okoz gondot a
kétütemes kíséret, alkossunk négy-
és nyolcütemes periódusokat ezzel a
kísérettel is a fentiek szerint!
A 2.a példa a legegyszerûbb shuffle
kíséretet mutatja be. Ezt a kíséretet
is alkalmazhatjuk arra, hogy eltérô
tempót érzékeltessünk, de mivel a
lábcintányéron nem folyamatosan
játszunk, hanem megszakításokkal
(kihagyjuk a triolák második hang-
jait), ezért valamivel nehezebb a
dolgunk. A nyolcadokkal játszott vál-
tozatot a 2.b példa mutatja be. Sze-
rintem akkor a legkönnyebb a dol-
gunk, ha nem akarjuk rögtön az egé-
szet eljátszani, hanem elôször csak
az elsô ütem lábcintányéron játszott
hangjait gyakoroljuk, majd ezután
hozzáadjuk a lábdobon és a pergôn
játszott hangokat, hasonlóan járunk
el a második ütemmel is, végül el-
játsszuk a teljes, kétütemes ritmust.
Ha ezzel megvagyunk, járjunk el a
fentiek szerint: alkossunk négy- és
nyolcütemes zenei periódusokat a
példa alkalmazásával! A 2.c példa a
tizenhatodokra épülô változatot mu-
tatja be. Elôször ismét a lábcintányé-
ron játszott ritmust gyakoroljuk,
majd ha ez már nem okoz gondot,
azután adjuk hozzá a ritmushoz a
lábdob és a pergô hangjait, valamint
alkalmazzuk a ritmust variációként a
fentiek szerint! A 2.d példa a tizen-
hatodokból álló kétütemes változat.
Ugyanúgy gyakoroljuk ezt a ritmust
is, mint az elôzôeket.
A 3.a példa a legegyszerûbb dob-
szerelésen játszható kíséret, de
most a negyedekre gondoljunk úgy,
mint az elsô triolahangokra. A 3.b
példa a nyolcadokból és negyedek-
bôl álló variációt mutatja be. Minél
kevesebb hangot játszunk, annál
fontosabb, hogy számoljunk, külön-

ben nem fogjuk tudni, hogy hol tar-
tunk! (Pl. e-gyet, ket-tôt, hár-mat,
né-gyet, a vastag betûvel jelölt szó-
tagokkal együtt ütünk az elsô ütem-
ben.) Ha ezt nem tesszük, és „érzés-
re” próbáljuk a ritmust eljátszani,
akkor nagy valószínûséggel össze-
vissza fogunk dobolni! A 3.c és a 3.d
példa két, tizenhatodokra épülô vál-
tozatot mutat be, ezekkel is úgy jár-
junk el, mint az elôzô ritmusokkal:
elôször értsük meg, azaz ismerjük
fel, hogy hányadik tizenhatodokon
kell üssünk, majd gyakoroljuk csak a
lábcintányéron játszott hangokat,
aztán adjuk hozzá a lábat és a per-
gôt, végül alkalmazzuk a ritmusokat
variációként!
A 4.a példa egy egyszerû „rock-
’n’roll swing” kíséretet mutat be.
Természetesen ezt a kíséretet is fel-
használhatjuk arra, hogy egy pilla-
natra a hallgatóság ne tudja, hogy
mi is történik a ritmussal, de mivel a
lábcintányéron játszott ritmus ebben
az esetben sem folyamatos, ezért
ebben az esetben is lépésrôl lépésre
gyakoroljuk a nyolcadokra (4.b pél-
da) és a tizenhatodokra épülô kísé-
reteket (4.c, 4.d példa)!
Az 5. a példa egy egyszerû, triolák-
ra épülô lineáris kíséretet mutat be,
a lábcintányéron csak akkor ját-
szunk, amikor nem szólal meg sem
a lábdob, sem pedig a pergô. Az 5.b
példa a nyolcadokra, az 5.c és az
5.d pedig két, tizenhatodokra épülô
variációt mutat be.
Végül néhány fontos dolgot szeret-
nék megemlíteni! Az elsô: csak ak-
kor használjunk ilyen motívumokat,
ha nem rontjuk el, hiszen dobosként
az a legfontosabb feladatunk, hogy
szilárd alapot adjunk a zenének! Má-
sodszor: ha a zenésztársainkat meg-
zavarjuk ezzel, hogy egy eltérô tem-
póra emlékeztetô ritmust játszunk,
akkor inkább ne erôltessük! Harmad-
szor: akkor használjunk ilyen ritmu-
sokat, ha beleillenek a zenébe! Ha
nem, akkor se erôltessük! Sok sikert,
jó dobolást kívánok! 
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