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Ez alkalommal olyan egy- és két-
ütemes fillekkel fogunk foglalkoz-
ni, amelyekben a tizenhatodokat
valamilyen módon ötösével cso-
portosítjuk.
Próbáljuk meg elôször azt, hogy váltott
kézzel tizenhatodokat játszunk, és egy
darab hangsúlyos ütést négy darab
hangsúlytalan követ (1. kottapélda)!
Vegyük észre, hogy öt hangot ismét-
lünk, az elsô öt hang kézrendje JBJBJ, a
következô öté pedig BJBJB. Ezek után
próbáljuk meg, hogy ezt az öt hangból
álló  motívumot eljátsszuk annyiszor,
hogy egy ütem tizenhatodot kapjunk.
Mivel a tizenhatban az öt nincs meg
maradék nélkül, ezért a háromszor el-
játszott motívum után üssünk még egy
hangsúlyos ütést az ütem utolsó tizen-
hatodján (2. kottapélda)! Érdekes,
hogy az ütem elsô részében az elsô, a
másodikban a második, a harmadikban
a harmadik, valamint a negyedikben a
negyedik tizenhatodot hangsúlyozzuk.
Ez azt a hatást kelti kíséret után, mint-
ha a tempó lelassulna. Próbáljuk meg
azt, hogy három ütem kíséret után
játsszuk el ezt a fillt, valamint azt is,
hogy a hangsúlyos ütéseket tom-
tomokon szólaltatjuk meg (3. kotta-
példa)! Ha kétütemes fillt szeretnénk
játszani, akkor az 1. példában látható
motívumot hatszor szólaltassuk meg, a
fennmaradó két tizenhatodot pedig üs-
sük hangsúlyosan, váltott kézzel (4.
kottapélda)! Gyakoroljuk azt, hogy
két ütem kíséret után szólaltatjuk meg
ezt a fillt, és azt is, hogy a hangsúlyos
ütéseket tom-tomokon szólaltatjuk
meg (5. kottapélda)!
A 6. kottapélda olyan, öt hangból ál-
ló motívumot mutat be, amelyben a
váltott kézzel játszott öt hang közül az
elsôt és a harmadikat hangsúlyozzuk.
Ugyanúgy alkalmazzuk ezt is, mint az
elôzô motívumot: állítsunk elô egy- és
kétütemes filleket úgy, hogy a pergô-
dobon játsszuk az összes hangot, és
úgy is, hogy a hangsúlyos ütéseket
tom-tomokon szólaltatjuk meg (6–10.
kottapélda).
A 11. kottapélda olyan, öt hangból ál-
ló motívumot mutat be, amelyben a
váltott kézzel játszott öt hang közül az

elsô kettôt hangsúlyozzuk. Állítsunk elô
egy- és kétütemes filleket ebbôl a mo-
tívumból is, a fentiek szerint (12–15.
kottapélda)!
A 16. kottapélda megint egy öt hang-
ból álló kézrendet mutat be (JBJBB).
Elôször tanuljuk meg a kézrendet, azaz
ismételjük el egymás után sokszor,
utána ismét próbáljunk elôször együte-
mes filleket elôállítani a kézrend hasz-
nálatával! Elôször játsszuk el a kézren-
det háromszor, majd az ütem utolsó ti-
zenhatodján szólaltassuk meg a lábdo-
bot (17. kottapélda)! Próbáljuk meg
azt, hogy három ütem kíséret után
játsszuk el ezt a fillt, valamint azt is,
hogy a hangsúlyos ütéseket tom-
tomokon szólaltatjuk meg (18. kotta-
példa)! Ha kétütemes fillt szeretnénk
elôállítani, akkor a 16. példában lát-
ható motívumot hatszor játsszuk el, a
fennmaradó két tizenhatodot pedig üs-
sük hangsúlyosan, váltott kézzel (19.
kottapélda)! Gyakoroljuk azt, hogy
két ütem kíséret után szólaltatjuk meg
ezt a fillt, és azt is, hogy a hangsúlyos
ütéseket tom-tomokon szólaltatjuk
meg (20. kottapélda)!
A 21. gyakorlat kézrendje ismét
JBJBB, de most az elsô három hang
hangsúlyos! Ugyanúgy alkalmazzuk ezt
is, mint az elôzô motívumot: állítsunk
elô egy- és kétütemes filleket úgy,
hogy a pergôdobon játsszuk az összes
hangot, és úgy is, hogy a hangsúlyos
ütéseket tom-tomokon szólaltatjuk
meg (22–25. kottapélda).
A 26. gyakorlat négy darab váltott-
kezes ütésbôl és egy, a lábdobon meg-
szólaltatott hangból áll. Elôször tanuljuk
meg ezt a lineáris kéz-láb kombinációt,
azaz ismételjük el egymás után sok-
szor, utána próbáljunk elôször együte-
mes filleket elôállítani!  Elôször játsszuk
el a kéz-láb kombinációt háromszor,
majd az ütem utolsó tizenhatodján a
bal kezünkkel szólaltassuk meg a
pergôdobot (27. kottapélda). Ezt a
fillt is játsszuk el három ütem kíséret
után, elôször csak pergô- és lábdobon,
majd próbáljuk meg a kézzel játszott
hangokat minél többféleképpen
szétosztani a felszerelés dobjain! Na-
gyon sok lehetôség közül választha-

„Öt a négyben” 1.
tunk, egy aránylag egyszerûbbet mu-
tat be a 28. kottapélda. Természete-
sen kétütemes fillt is elôállíthatunk,
ehhez elôbb hatszor kell eljátszanunk a
kéz-láb kombinációt, a fennmaradó két
tizenhatodot pedig szólaltassuk meg
váltott kézzel (29. kottapélda)! Gya-
koroljuk ezt a fillt két ütem kíséret
után, majd ismét próbáljuk a dobszere-
lés különbözô hangszíneit alkalmazni!
A számos lehetôség közül egyet mutat
be a 30. kottapélda.
Következô alkalommal ismét az „öt a
négyben” témakörrel fogunk foglalkoz-
ni, de az ötösével csoportosított hangok-
ból különleges hangzású, a szokásostól
eltérô kíséreteket fogok bemutatni. 
Addig is jó dobolást, sok sikert kívánok!
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