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Ez alkalommal összetettebb láb-
dob-variációkat tartalmazó, hét-
nyolcados kíséretekkel fogunk fog-
lalkozni. 

A legegyszerûbben úgy állíthatunk elô
hétnyolcados kíséretet, ha egy tetszô-
leges négynegyedes kíséret utolsó
hangját elhagyjuk. Ez a leggyakrabban
alkalmazott módszer. Az elsô tizenkét
példa néhány ilyen lehetôséget mu-
tat be, a teljesség bármiféle igénye
nélkül. Ha gondot okoz számunkra az,
hogy tizenhatodos lábdob-kombináció-
kat játsszunk, mialatt a kezünkkel
nyolcadokat ütünk, akkor ne is olvas-
suk tovább ezt a cikket! Elôször foglal-
kozzunk négynegyedes ütemezésû
kíséretekkel, és ha azok már nem
okoznak gondot, csak akkor van esé-
lyünk arra, hogy eljátsszuk a hét-
nyolcados kottapéldákat. Nagyon fon-
tos, hogy amíg megtanuljuk a ritmu-
sokat, addig számoljuk a nyolcadokat,
különben könnyen megfeledkezhe-
tünk arról, hogy hétnyolcadban ját-
szunk, és „átcsúszunk” négynegyed-
be! Számolhatunk úgy, hogy: „egy-két-
há-négy-öt-hat-hét”, de én a nyolca-
dos számolás mintájára kedvelem
azt a számolási módszert, hogy „e-
gyet-ket-tôt-hár-mat-négy.” Ha a kot-
tapéldákban látható kíséretek már
nem okoznak gondot, akkor állítsunk
elô továbbiakat is! 
Alkalmazzunk filleket is a kíséretek-
ben! A Dobos Magazin egy korábbi
számában a hétnyolcados kíséretek-
kel foglalkozó rovat elôzô részében ta-
lálkozhattunk néhány két tizenha-
todra, és két nyolcadra épülô, valamint
különféle négy- és hat tizenhatod
hosszúságú fillekkel. Alkalmazzuk eze-
ket a filleket minden második ütem-
ben, ha gyakorlunk, de a valóságban
sokkal valószínûbb az, hogy minden
negyedik ütemben játszunk fillt.
Az elsô tizenkét példa kíséreteit ér-
telmezhetjük úgy, hogy kétszer ját-
szunk kettô, és egyszer három nyol-
cadot. Megtehetjük azt, hogy megvál-
toztatjuk az összetevôk sorrendjét, és
elôbb játszunk három, majd utána két-

szer két nyolcadot. Ilyen lehetôsége-
ket mutat be a 13–24. példa. Ha már
ezeket a kíséreteket is gond nélkül el
tudjuk játszani, akkor alkalmazzunk
filleket ezekben is, valamint állítsunk
elô továbbiakat is!
A 25–30. példában látható kíséretek
„tagolása” ismét 2-2-3, de a második
pergôdobon játszott hang egy tizen-
hatoddal korábban szólal meg, ezál-
tal a ritmus lüktetése egy kicsivel „si-
mábbá” válik, azaz nehezebben vehe-
tô észre, hogy nem négynegyedben
játszunk. A 31-36. példában látható
kíséretek 3-2-2 tagolásúak, de most az
elsô, pergôdobon játszott hang szólal
meg egy tizenhatoddal korábban. Ha
már ezeket a kíséreteket is gond nél-
kül el tudjuk játszani, akkor alkalmaz-
zunk filleket bennük, valamint állítsunk
elô továbbiakat is a kottapéldák min-
tájára!
Nagyon fontos, hogy a ritmusokat ne
csak úgy legyünk képesek eljátszani,
hogy a lábcintányéron nyolcadokat ját-
szunk, hanem tizenhatodokkal is!
A 37–39. példa az 1. a 8. és a 27. pél-
da tizenhatodos változatai, de ne
csak ezt a hármat játsszuk el így, ha-
nem az összes többi ritmust is, egy-
és váltottkezes tizenhatodokkal is! 
Ugyanúgy, mint ahogy a nyolcados kí-
séreteket eljátszhatjuk negyedes cin-
tányér szólammal, a hétnyolcad üteme-
zésû ritmusokban is megtehetjük azt,
hogy kihagyjuk a második nyolcadokat.
Ebben az esetben azonban minden má-
sodik ütemben a lábcintányér ritmusa
„átfordul” és az elsô nyolcadok helyett
a másodikakon szólal meg. A 40–42.
példa az 1., a 8. és a 27. példa ilyen
módon átalakítva. Az ilyen ritmusokat
hallva nem igazán egyértelmû elôször,
hogy hétnyolcad, vagy négynegyed-e
az ütemjelzés. Dream Theater szá-
mokban, vagy pl. Sting „Ten
Summoners’ Tales” címû lemezén hall-
hatunk ilyen kíséreteket.
Alkalmazhatjuk a két tizenhatodból és
egy nyolcadból álló cintányérszólamot
is, ez is „átfordul” egy nyolcaddá és két
tizenhatoddá minden második ütem-
ben (43–45. példa).

A kottapéldák mintájára állítsunk elô
további kíséreteket is! Következô al-
kalommal együtemes, összetettebb
fillekkel fogunk foglalkozni, még min-
dig hétnyolcadban.
Jó dobolást, sok sikert kívánok! 

Korompay Zsolt

Páratlan ütemezés: hétnyolcad 3. rész

PRO DRUM DOBISKOLA

1111 Bp. 

Két helyszínen: 

az I. és a II. kerületben

www.prodrum.hu

Nemzetközi módszerekre 

épülô saját tananyag.

Átfogó képzés 

kezdôtôl haladó szintig.

Felkészítés ROCK, FUNK, JAZZ és

LATIN zenei stílusokra.

Teljeskörû kéz- és lábtechnikai

ismeretek.

Play-along zeneanyag használata.

Hangszigetelt dobszoba, PEARL

dobok, MEINL cintányérok.

Korompay Zsolt: 06-30-904-7876

Jékey Dániel: 06-30-2124-691

Szentmártoni Zsolt: 06-20-444-2217



» R O C K - F U N K  R I T M U S O K40 D O B O S M A G A Z I N



R O C K - F U N K R I T M U S O K « 41« 2 0 1 0  » 0 1


