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Kedves dobos kollégák! Ebben az írás-
ban ne keressétek a nagy titkot, a vi-
lágmegváltó, évszázadokon át féltve
ôrzött módszert, mert úgysem fogjá-
tok megtalálni. Viszont egy sokkal fon-
tosabb és hasznosabb dologgal szeret-
nélek benneteket megismertetni, ami
a mai modern dobolás és dobos elen-
gedhetetlen kelléke kell, hogy legyen!

Két, látszólag egymástól távol álló, de a
gyakorlatban nagyon szorosan össze-
függô témát járok körbe. A bemelegítés
és az erôsítés kérdése folyamatosan fel-
merül a dobosok körében Fôleg a kez-
dôk szeretnének úgy játszani, hogy a
metronóm is belefáradjon, ehhez vi-
szont sok-sok türelemmel és kitartó
gyakorlással eltöltött idôre van szükség.
Fontos, hogy elôször tanuljuk meg a jó
technikát (verôfogás, pedálok használa-
ta), és csak utána próbáljunk szuperszo-
nikus sebességet elérni. Fordított eset-
ben a testünk olyan károsodást szen-

vedhet, mely adott esetben visszafor-
díthatatlan következményekkel járhat.
Gondolok itt a különbözô szalag-, izom-
és ízületi sérülésekre. Mielôtt belekez-
denék a részletes tárgyalásba, röviden
és közérthetôen tekintsük át a végtag-
jaink mûködését, dobolásban betöltött
szerepét!
A végtagjainkat csontok alkotják, ame-
lyeket izomrostok, izomfejek vesznek
körbe, és ezek ínszalagok és ínhüve-
lyek segítségével rendezôdnek izom-
kötegekbe. Funkciójuk szerint megkü-
lönböztethetünk feszítô, hajlító és for-
gató izmokat. Ezekre dobolás közben
szükségünk is lesz. Például klasszikus
(jazz) verôfogásnál az alkar forgató iz-
mait használjuk, míg a német vagy
francia stílusnál ugyanezen csoport

hajlító és feszítô izmait kell igénybe
vennünk. De említhetném a sarok-láb-
ujj (heel-toe) technikát, ahol a lábszár
izmait terheljük. És itt érkezett el az
idô, hogy beszéljünk a legfontosabb
dologról: a BEMELEGÍTÉSRÔL! Igen, csu-
pa nagy betûvel, kedves szaktársak,
mert ha nem akartok huszonévesen
reszketô kezeket, akkor megfogadjá-
tok ezt a néhány jó tanácsot. Lássuk
szépen sorban, hogy mik is ezek!

Bemelegítés

Célja: a mozgásban részt vevô izmok
vérellátásának növelése, az ízületek ter-
helhetôségének fokozása, a sérülések
kockázatának minimálisra csökkentése.
Amikor elkezdjük a gyakorlást, nem árt
ezzel a definícióval tisztában és jó ba-
rátságban lenni, mert bár unalmasnak
és száraznak tûnhet végigcsinálni a
gyakorlatokat, de hosszú távon
megéri, ebben biztosak lehettek. Néz-
zünk néhány gyakorlatot, amivel elô-
készíthetjük a munkaeszközöket. Ha
van idôtök, akár olvasás közben végez-
hetitek is a feladatokat. Álljatok fel, a
törzseteket tartsátok egyenesen, de la-
zán, karok a test mellett. Húzzátok fel
a vállatokat, majd engedjétek le a kiin-
duló helyzetbe. Emeljétek a karokat ol-
dalra, vállövvel egy síkba, és végezze-
tek tölcsérkörzéseket. 
A karok még mindig oldalt vannak de
most az alkart forgassátok úgy, hogy a
tenyér egyszer lefelé, egyszer felfelé
nézzen! Ezeket a gyakorlatokat 10-15-
ször ismételjétek meg, és közepes se-
bességgel hajtsátok végre! Ezek után
jöhetnek a nyújtó-lazító hatású gyakor-
latok. Néhány példa ezekbôl is. Most
már leülhettek, akár a szerkó mögé is,
mert ezek a gyakorlatok így is elvégez-
hetôek. 
1. gyakorlat: Nyújtsátok elôre a karoto-
kat úgy, hogy a tenyér fölfelé nézzen,
és a másik kezetekkel fogjátok meg a
nyújtott kar ujjait. Az ujjakat hajlítsátok
a tenyér irányába és 10-15 másodper-
cig tartsátok meg a helyzetet, majd las-
san engedjétek vissza az ujjakat a kiin-
duló helyzetbe. Ismételjétek meg
legalább háromszor, de legfeljebb öt-
ször a gyakorlatot!

Erôsödj, ne erôlködj!
2. gyakorlat: Emeljétek a karotokat
hajlított könyökkel magatok elé
mellmagasságba! Tartsátok lazán a
csuklótokat! A szabad kezetekkel
fogjátok meg a hajlított kar kézhátát
(kézfej), és lassan, a tenyér felé
nyomjátok tovább! Itt is 10-15 má-
sodpercig tartsátok meg, majd az el-
sô gyakorlatnál leírt módon ismétel-
jétek a feladatot!
Tudom, néhányan most azt mondhat-
ják, hogy „ezeket én is ismerem”, de
nem abban rejlik a titok, hogy ismeri-
tek, hanem abban, hogy miként hajt-
játok végre. Az izmok és a szalagok
túlnyújtása legalább annyira ártalmas
lehet, mint ha nem melegítjük be
ôket. Egy jó tanács: az ízületeinket és
izmainkat semmiképp ne rángassuk,
mert maradandó mikro-sérüléseket
okozhatunk, ami késôbb törheti de-
rékba szépnek induló karrierünket.

A mozgásban részt vevô 
izmok erôsítése

Gyorsan szögezzünk le két tényt:
Egy: ha gyorsan akarod mozgatni a
karodat és a lábadat, akkor meg kell
ôket erôsíteni, gondolj csak arra, hogy

ha gyorsabb lábgépet akarsz, erô-
sebbre húzod a rugót. Kedves olvasó,
így mûködnek az izmaid is, mint az a
bizonyos rugó!
Kettô: izmaink rosttípusát és gyorsasá-
gát örököljük, ami születésünktôl fog-
va meghatározott, nagyon ezen vál-
toztatni nem lehet.
Ha ezeket a tényeket elfogadjuk és
szem elôtt tartjuk, könnyebben kiala-
kíthatjuk módszereinket, és megtalál-
hatjuk a nekünk legmegfelelôbb já-
tékstílust.
Az erôfejlesztô gyakorlatokat mindig a
gyakorlás végére hagyjuk vagy egy
külön idôpontban végezzük el. Azért
ne a gyakorlás elôtt vagy közben erô-
sítsünk, mert az elfáradással arányo-
san romlik a koordinációnk is.
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DOBSZERELÉSEK:
TAMA, LUDWIG, YAMAHA, PEARL,

SONOR, GRETSCH, 
MAPEX, PREMIER, PLATIN, DUMP

ELEKTROMOS DOBSZERELÉSEK:
YAMAHA, ROLAND, D-TRONIC, ALE-

SIS, MILLENIUM

CINTÁNYÉROK: 
PAISTE, SABIAN, ZILDIJAN, AGEAN

(budapesti márkaképviselet), 
ISTAMBUL, MEINL

HARDVEREK, KIEGÉSZITÔK:
GIBRALTAR, PEARL, TAMA, SONOR,

PLATIN, 
STAGG, MILLENIUM

DOBBÔRÖK: 
EVANS, REMO, AQUARIAN

DOBTOKOK, HARDVERTOKOK,
CINTÁNYÉRTOKOK

SDC (magyar termék) kiemelt
márkaképviselet 

VERÔK: 
VIC FIRTH, NOVA, BIG STICK, CSIBI,

ARTBEAT

PERCUSSION:
MEINL, STAGG, LP,  MILLENIUM

TÖRZSVÁSÁRLÓI
KEDVEZMÉNY

LAKOSSÁGI HITEL,
CSOMAGKÜLDÉS

M I N D E N
H Ó N A P B A N  A K C I Ó K

e-mail cím:

dobosudvar@gmail.com

1074 Bp.,
Rákóczi út 60.

(a Blaha L. térnél)

NYITVATARTÁS:

H–P: 10–18, SZO: 10–13

ÜZLET ÉS WEBÁRUHÁZ

Az „erôfejlesztô” vagy kondíció-növelô
gyakorlatok ne tartsanak hosszú ideig,
és adott izomcsoportra koncentráljanak!
Tehát ha az alkar forgató és hajlító iz-
mait akarjuk megerôsíteni, akkor ne
vállból emeljük az ütôt.
Egy példát leírok, a többit pedig ezen
gyakorlat mintájára rátok bízom.
A gyakorlathoz elég egy gumilap, egy
stopperóra, egy metronóm, és termé-
szetesen a dobverôk!
Jobb majd bal kézzel tizenhatodokat ját-
szunk tap technikával, úgy, hogy a ma-
ximális metrum (pl.110bpm) 50%-át ki-
számoljuk, beállítjuk a metronómot, és
elkezdjük a munkát. 30-45 másodpercig
végezzük a gyakorlatot, majd pihenünk
30-45 másodpercet, és megismételjük
a feladatot. Ezt 5-7 szer végezzük el,
mindig betartva a terhelés-pihenés ará-
nyát. A pihenôidôben a terhelt izmokat
a bemelegítésnél használt nyújtógya-
korlatokkal készítsük elô a következô is-
métlésre. Természetesen ezt a mód-
szert végezhetjük váltott kezes vagy
duplakezes (papa-mama) ütésekkel is,
de bármilyen kézrendet használhatunk,
amit biztonsággal el tudunk játszani.
Miért fontos, hogy jól begyakorolt moz-

dulatokat hajtsunk végre kondicionálás
közben? Mert egyébként görcsössé vá-
lik a mozgásunk, és eredménytelen lesz
az erôsítô munkánk. NAGYON FONTOS:
nem sportolók vagyunk, nem is akarunk
azok lenni, hanem dobosok, akiknek el-
sôsorban a zenei és nem a fizikai telje-
sítmény számít! Ezért ne higgyük el azo-
kat a meséket, hogy különbözô súlyzók-
kal vagy más egyéb eszközzel eredmé-
nyesebbek lehetünk a kondicionálás te-
rén! Az pedig megint egy tévhit, és
rossz irányba vezet, hogy „akkor jó, ha
fáj”, és még azon túl is végezni kell az
adott feladatot. Leírom még egyszer:
NEM SPORTOLÓK VAGYUNK!!! Ôk akkor
lesznek eredményesek, ha az edzések
során többször elérik az „agónia” fázi-
sát. Azt hiszem, nekünk pedig az öröm

fázisát kell elérnünk. Sajnos, amit most
leírtam, azt nem magamtól találtam ki,
hanem fórumokon több alkalommal ta-
lálkoztam ilyen „jó tanácsokkal”.
A végére néhány olyan tünetegyüttest
szeretnék leírni, amely gyakorlás köz-
ben arra figyelmeztethet bennünket,
hogy izmaink, ízületeink terhelhetôsé-
gük határához közelednek, és fokozot-
tan figyelnünk kell arra, hogy miként
használjuk ôket. Tipikus, túlerôltetés kö-
vetkeztében fellépô sérülés a „golfkö-
nyök”. Jellegzetes tünete a könyök bel-
sô oldalán jelentkezô fájdalom, mely
gyulladást jelez. Általában az ujjak és a
csuklómozgató izmok túlerôltetése kö-
vetkeztében alakul ki. Pihentetéssel,
gyulladáscsökkentô krémek használatá-
val enyhíthetô vagy megszüntethetô a
tünet. Ha már nem érzünk fájdalmat,
akkor újra elkezdhetjük a gyakorlást, de
csak fokozatosan terhelve a gyógyult
végtagot. Másik gyakori sérülés az ínhü-
velygyulladása. Azért érdemes figyelni
erre a sérüléstípusra, mert itt az orvosok
elôszeretettel alkalmazzák az ujjak
gipszben történô rögzítését. Ugye, nem
kell mondanom, hogy ez hetekre „eltilt-
hat” a kedvenc hobbinktól?! A lábakon
is elôfordulhatnak sérülések. Például a
térd elülsô szalagjai gyulladhatnak be,
ha játék közben nagyon a comb feszítô
izmait használjuk, és nem a bokát. A bo-
kából végzett játék során az Achilles-ín
gyulladhat be, mégpedig saroktájékon.
Ezek orvoslására a fentebb említett
módszerek (pihentetés, gyulladáscsök-
kentôk) alkalmasak lehetnek. Tartós fáj-
dalom esetén, vagy ha nem tapaszta-
lunk javulást, azonnal forduljunk orvos-
hoz, és ne próbáljuk „házi módszerek-
kel” leküzdeni a problémát, mert nem
fogunk jól kijönni a helyzetbôl.
Foglaljuk össze, hogy mik a legfonto-
sabb alapelvek, melyeket a gyakorlás
során be kell tartanunk!
1: Bemelegítés
2: Megfelelô technika alkalmazása
3: A jó gyakorlótempó megválasztása
4: Fokozatosság
5: Türelem
Remélem, hogy ezekben a sorokban
mindenki megtalálja a számára fontos
információt, és ha ez így van, akkor én
elértem a célom, és ez a tény – mint
egy jó groove – boldoggá tesz!
Jó gyakorlást és örömteli zenélést kívá-
nok mindenkinek!

Z. Tóth Tamás


