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Szamba 2. rész
megpróbálhatjuk a ritmusokat bossa
nova alá is játszani kíséretként. 
Már hallom is a kérdést: „Igen, de hon-
nan tudok ehhez zenét letölteni?”
Nos, pl. a www.vicfirth.com oldal play-
along részében található egy szamba
Tommy Igoe „Groove Essentials” címû
nagyszerû dvd-kotta-cd kiadványá-
ból, vagy érdemes kutakodni még a
www.drumless.com oldalon is!
És végül: a cikk elején említettem
Steve Gaddet. A videóján játszott
szamba megtekinthetô a Drummer-
world oldalon az interneten, a transz-
kripció pedig az én honlapomon
(www.korompayzsolt.hu) a 2007. év
szeptemberi kottái között.
Jó dobolást, sok sikert kívánok! 

Korompay Zsolt

A mostani alkalommal a szamba
egy újabb változatával fogunk fog-
lalkozni: mindkét kezünkkel ugyan-
azt a ritmust fogjuk játszani. Ilyen
módon játszott szambát én elôször
Steve Gadd „Up Close” címû videó-
ján láttam. 

Érdekes módon az így kapott ritmusok
összetettebben hangzanak, mint
amennyire azok valójában. A ritmuso-
kat, amelyeket alkalmazni fogunk, a
szambában használatos ütôhangsze-
rek közül elsôsorban a tamborim szó-
laltatja meg, de gyakran a gitár vagy
a zongora is ezeket, vagy nagyon ha-
sonló ritmusokat játszik. Figyeljük
meg, hogy az a és b kottapéldák
ugyanazokat a ritmusokat mutatják be,
csak az ütemek cserélôdnek fel. Azt,
hogy egy zeneszám alá melyik válto-
zatot játsszuk, a többi hangszer ritmi-
zálása dönti el. 
Ahhoz, hogy egy mondatot meg tud-
junk fogalmazni, ismernünk kell a
szavakat, ahhoz pedig, hogy egy
összetettebb ritmust el tudjunk játsza-
ni, ismernünk kell az elemeket, ame-
lyek alkotják. Azt javaslom, hogy fél
ütemenként haladjunk elôre, sôt
legelôször még a dinamikával, azaz a
hangerôbeli különbségekkel sem kell
feltétlenül törôdnünk. Nézzük elôször
pl. az  1. a kottapéldát! Elôször gya-
koroljuk az elsô ütem elsô felét addig,
amíg nem okoz gondot az, hogy mikor
melyik végtaggal kell játszanunk! Ha
ezzel megvagyunk, térjünk rá az elsô
ütem második felére, majd a második
ütem elsô felére, és ezután nem talál-
kozunk már újabb technikai alkotó-
elemmel ebben a példában. Ezután
játsszuk el a teljes ritmust, majd
játsszunk hangsúlyos és hangsúlyta-
lan hangokat is! A kottaszárak fölött

pontok jelölik azt, amikor a kísérô cin-
tányér kupoláját ütjük. A kupolával
együtt játszott hangokat üssük hango-
san a pergôdobon, a többit halkan!
Ezekben a ritmusokban nincs szükség
arra, hogy a hangsúlyos és a hangsúly-
talan hangok hangereje között drá-
maian nagy különbség legyen, de ha
egyáltalán nincs, akkor a ritmusaink
nem úgy szólalnak meg, mint egy
szamba, hanem mint a morzekód. 
Az elsô két sorban ugyanazokat a rit-
musokat láthatjuk, csak a 2. a és a 2.
b példában kevesebb hangot kell
hangsúlyosan játszanunk. A követ-
kezô két sorban található ritmusok az
a példák negyedik, illetve a b példák
második részeiben térnek el az elsô két
sorban láthatóktól. A többi kottapél-
da is valamelyest hasonló, de részle-
teiben eltérô ritmusokat mutat be. 
Ha a ritmusokat képesek vagyunk a
leírtak szerint eljátszani, kipróbálha-
tunk néhány hangszínvariációt is. A
cintányéron üthetjük az összes han-
got a kupolán, nem csak a hangsúlyo-
sakat, vagy játszhatunk végig a cintá-
nyér lapján is. A bal kezünkkel játsz-
hatunk fektetett verôvel is a pergôdob
káváján. A 9. és a 10. példákat alkal-
mazhatjuk variációs elemként pl. úgy,
hogy valamelyik ritmust háromszor
játsszuk el, és negyedszer játsszuk va-
lamelyik kilencedik, vagy tizedik kot-
tapéldát. Elôállíthatunk négyütemes
ritmusokat is pl. úgy, hogy az 1.a és
a 3. a példát kombináljuk egymással,
stb. És végül a legfontosabb: próbál-
juk meg a ritmusokat valamilyen ze-
neszám alá kíséretként eljátszani!
A fenti ritmusok nagyon jól alkalmaz-
hatók gyors szambákban, de amikor
megtanuljuk ôket, valószínûleg elô-
ször csak lassú tempóban fognak
szépen megszólalni. Ez sem baj, akár
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