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Páratlan ütemezés: hétnyolcad 4. rész

Ez alkalommal ismét fillekkel fogunk
foglalkozni, egy ütem hétnyolcadot
egy hét tizenhatodból álló motívum
ismétlésével fogunk elôállítani.

A legegyszerûbb, hét hangot tartalma-
zó kézrend talán a JBJBJBB: hat darab
váltott kézzel játszott hang után még
egyet kell ütnünk a bal kezünkkel. Az
elsô teendônk ezzel a kézrenddel az,
hogy képesek legyünk hibák nélkül,
magabiztosan eljátszani. Természete-
sen ehhez az szükséges, hogy elôbb
kényelmes, lassú tempóban sokáig is-
mételjük a kézrendet gumilapon vagy
pergôdobon. Ha a kézrend már nem
okoz gondot, akkor próbáljuk valami-
lyen módon alkalmazni a szerelé-
sen! Az 1. kottapélda az egyik legegy-
szerûbb lehetôséget mutatja be: a két
felsô tomra kettôt-kettôt ütünk, majd
az oldalsó tomra egyet, a két, bal kéz-
zel játszott hangot pedig a pergôdobon
halk ütésekkel szólaltatjuk meg. Elô-
ször gyakoroljuk a motívumot külön,
többször ismételve, majd ha nem
okoz gondot az, hogy hibátlanul el-
játsszuk, akkor játsszunk három ütem
kíséretet hétnyolcadban, majd a ne-
gyedik ütemben kétszer játsszuk el a
hét darab tizenhatodból álló motívu-
mot. Ezután próbáljunk különbözô
variációkat elôállítani ugyanezzel a
kézrenddel! Bármilyen ötletet alkal-
mazhatunk, amelyet négy tizenhatod
alkalmazásával elô tudunk állítani,
majd üssünk még egyet a jobb ke-
zünkkel, majd a ballal játszott kettôs
ütéseket szólaltassuk meg a pergôn,
vagy a csukott lábcintányéron, eset-
leg valamelyik tomon.
Megtehetjük azt, hogy az elôzô kéz-
rend alkotóelemeit felcseréljük, azaz
elôbb játsszuk azt, hogy JBB, és ez után
váltott kézzel a további négy tizenha-
todot. Ugyanúgy járjunk el, mint fen-
tebb: elôször gyakoroljuk a kézrendet,
majd állítsunk elô egy egyszerû vál-
tozatot (2. kottapélda), játsszuk el há-
rom ütem kíséret után, majd próbál-
junk eltérô hangzású filleket elôállíta-
ni ugyanezzel a kézrenddel!
A lábdobot is megszólaltathatjuk a
fillekben. Talán akkor a legegyszerûbb

a dolgunk, ha hat darab váltott kézzel
játszott hang után egyet ütünk a láb-
dobra. Természetesen elôször gyako-
roljuk ezt a kéz-láb kombinációt külön,
majd állítsunk elô egy egyszerû fillt!
Az egyik legkönnyebb lehetôséget
mutatja be a 3. kottapélda: a tomokra
kettôt-kettôt ütünk, és ezután szólal-
tatjuk meg a lábdobot. Játsszuk el a
motívumot kétszer három ütem kísé-
ret után, majd alkossunk különbözô
hangzású variációkat is! Bármilyen le-
hetôséget alkalmazhatunk, amelyet
két triola használatával el tudunk ját-
szani. 
A lábdobot megszólaltathatjuk a hat
darab, kézzel játszott hang elôtt is (4.
kottapélda), valamint megváltoztat-
hatjuk a kézzel játszott hangok kéz-
rendjét is pl. JBBJBB-ra. A lábdobot
megszólaltathatjuk a kézrend elôtt és
után is, a jobb kezünkkel tetszôleges
sorrendben üthetjük a tomokat, a
ballal pedig játszhatunk a pergôdobon
(5. 6. kottapélda), vagy a lábcintányé-
ron (7. 8. kottapélda)
Különbözô stílusú zeneszámokban
gyakran hallhatjuk a JBJL  kombinációt
mint négy tizenhatodot, valamint a JBL
kombinációt mint triolát  fillként alkal-
mazva. Miért ne kombinálhatnánk
egymással a két motívumot, hogy így
hét tizenhatodot kapjunk? Ismét a fen-
tiek szerint járjunk el: elôször gyako-
roljuk külön a JBJLJBL kombinációt,
majd állítsunk elô egy egyszerû fillt (9.
kottapélda), játsszuk el három ütem
kíséret után, majd próbáljunk eltérô
hangzású filleket elôállítani! Miért ne
tehetnénk meg azt, hogy a négy és
három hangból álló összetevôket a
lábdobbal kezdjük? Ebben az esetben
a végtagok sorrendje LJBJLJB (10. kot-
tapélda). Természetesen ez csak egy

lehetôség, állítsunk elô ettôl eltérô
hangzású filleket is!
JBJL helyett játszhatunk JBBL kombiná-
ciót is. Az egyes ütéseket megszólal-
tathatjuk bármelyik tomon, a BB kéz-
rendet pedig a pergôn (11. kottapél-
da), vagy pedig a lábcintányéron (13.
kottapélda). A fill három és négy
hangból álló összetevôit megváltoztat-
hatjuk ismét úgy, hogy elôször a láb-
dobot szólaltatjuk meg (12. 14. kot-
tapélda).
Négy tizenhatodot gyakran játsza-
nak JBLL kombinációval is. Ezt is
könnyen felhasználhatjuk úgy, hogy
kombináljuk a JBL motívummal (15.
kottapélda), és egyszerûen elôállítha-
tunk egy újabb változatot úgy, hogy
a négy és három hangból álló össze-
tevôkben elôbb a lábdobot szólaltat-
juk meg (16. kottapélda). A kéz-láb-
kéz-láb kombinációt is gyakran hall-
hatjuk különbözô stílusú zeneszámok
filljeiben. Természetesen ezt a motí-
vumot is kombinálhatjuk a JBL motí-
vummal pl. úgy, hogy a két kezünk-
kel egyszerre ütünk meg két különbö-
zô dobot (17. kottapélda), vagy akár
úgy is, hogy az egyik ütés egyes elô-
kével díszítve szólal meg (19. kotta-
példa). És végül: elôállíthatunk filleket
ismét úgy, hogy elôbb a lábdobon kez-
dünk játszani (18. 20. kottapélda).
Természetesen a fenti, valamint a hét-
nyolcaddal foglalkozó elôzô cikkben
bemutatott ötletek nem mutatták be
az összes, hétnyolcadban játszható fillt,
de valahol mégis meg kell húzni a ha-
tárokat, ezért a következô alkalommal
kilenc nyolcados ütemezésû kíséretek-
kel fogunk foglalkozni!
Addig is jó dobolást, sok sikert kívá-
nok!
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