
Ez alkalommal olyan kíséretekkel fo-
gunk foglalkozni, amelyekben a han-
gokat úgy csoportosítjuk ötösével,
hogy a hangcsoportok elsô hangjain a
lábdob és a pergôdob felváltva szólal
meg. Az így elôállított ritmusok egy ti-
zenhatodokra épülô ritmus után el-
játszva azt a hatást keltik a hallgató-
ban, mintha a ritmus lelassulna, de
mivel a tizenhatodok változatlan se-
bességgel szólalnak meg, vala-
mennyire a tempóérzet azért válto-
zatlan is marad. 

Természetesen nem minden zenei
helyzetben tudjuk alkalmazni az így
elôállított ritmusokat, pl. a „rádióbarát”
pop-rock zenébe egyáltalán nem ille-
nek, de progresszív rock, jazzrock-fú-
ziós és „matekmetál” zenei mûfajok-
ban eredményesen alkalmazhatjuk a
következô ritmusokat! Az elsô példa
váltottkezes tizenhatodokra épül. A rit-
mus elsô részének elsô tizenhatodán a
lábdob, a második rész második tizen-
hatodán a pergô, a harmadik rész har-
madik tizenhatodán ismét a lábdob,
végül a negyedik rész negyedik tizen-
hatodán ismét a pergôdob szólal meg.
Elôször gyakoroljuk, tanuljuk meg a rit-
must, majd játsszuk el úgy is, hogy há-
rom ütem váltottkezes tizenhatodokat
alkalmazó ritmus után ezt a példát a kí-
séret variációjaként alkalmazzuk!
A második példa az elsônek két ütem
hosszúságú változata. A lábdobon és a
pergôdobon megszólaltatott hangok itt
is egymástól öt tizenhatod távolságra
találhatók. Ugyanúgy járjunk el ezzel a
ritmussal is, mint az elôzôvel: elôször
gyakoroljuk, tanuljuk meg, majd
játsszuk el a ritmust úgy is, hogy kettô,
vagy hat ütem váltottkezes tizenhato-
dokat alkalmazó ritmus után ezt a két-
ütemes példát a kíséret variációjaként
alkalmazzuk!
A harmadik példa szintén váltottkezes
tizenhatodokra épül, de a bal kezünkkel
a lábcintányér helyett a pergôdobot üt-
jük. Figyeljünk oda arra, hogy melyik
hangokat kell hangosan és melyeket
kell halkan megszólaltatnunk! A negye-
dik példa az elôzô kétütemes változata.
Ugyanúgy gyakoroljuk és alkalmazzuk

ezeket a ritmusokat is, mint az elôzô
kettôt! Az ötödik példa az öt hangból ál-
ló JBJBB kézrendre épül. A kézrendet há-
romszor játsszuk el úgy, hogy a jobb ke-
zünkkel a lábcintányéron és a pergô-
dobon hangsúlyos ütéseket szólaltatunk
meg, a bal kezünkkel a pergôdobot
hangsúlytalanul ütjük, az ütem utolsó
hangján pedig a lábdobon játszunk.
A hatodik példa az elôzô kétütemes vál-
tozata. A JBJBB kézrendet hatszor szólal-
tatjuk meg az elôzôekben leírtak szerint,
a fennmaradó két tizenhatodot pedig
váltott kézzel játsszuk. Ugyanúgy gyako-
roljuk és alkalmazzuk ezeket a ritmuso-
kat is, mint az elôzô kettôt! A hetedik
példa az öt hangból álló JBJJB kézrendre
épül. A kézrendet háromszor játsszuk el
úgy, hogy a jobb kezünkkel a lábcintá-
nyéron és a pergôdobon hangsúlyos
ütéseket szólaltatunk meg, a bal ke-
zünkkel a pergôdobot hangsúlytalanul
ütjük, az ütem utolsó hangján pedig a
lábdobon játszunk. A nyolcadik példa az
elôzô kétütemes változata. A JBJJB kéz-
rendet hatszor szólaltatjuk meg az elô-
zôekben leírtak szerint, a fennmaradó
két tizenhatodot pedig váltott kézzel
játsszuk. Ugyanúgy gyakoroljuk és alkal-
mazzuk ezeket a ritmusokat is, mint az
elôzô kettôt! A kilencedik példa az öt-
csapásos pergetés kézrendjének egyik
változatára (JBBJJ-BJJBB) épül. A jobb ke-
zünkkel a lábcintányért, a ballal a pergô-
dobot ütjük, a tizedik példa pedig a ki-
lencedik kétütemes változata. Ugyan-
úgy gyakoroljuk és alkalmazzuk ezeket

a ritmusokat is, mint az elôzô kettôt!
A tizenegyedik példa az öt hangból álló
JBJBL lineáris kéz-láb kombinációra épül.
A kéz-láb kombinációt háromszor
játsszuk el úgy, hogy a jobb kezünkkel a
lábcintányéron és a pergôdobon hang-
súlyos ütéseket szólaltatunk meg, a bal
kezünkkel a pergôdobot hangsúlytala-
nul ütjük, az ütem utolsó hangján pedig
ismét egy hangsúlytalan ütést szólalta-
tunk meg a bal kezünkkel. A tizenkette-
dik példa az elôzô kétütemes változata.
A JBJBL kéz-láb kombinációt hatszor szó-
laltatjuk meg az elôzôekben leírtak sze-
rint, a fennmaradó két tizenhatodot pe-
dig váltott kézzel játsszuk. Ugyanúgy
gyakoroljuk és alkalmazzuk ezeket a rit-
musokat is, mint az elôzô kettôt! A ti-
zenharmadik példa a lábdobütésekkel
bôvített paradiddle-kézrendre épül
(JBJJL-BJBBL). A jobb kezünkkel a lábcin-
tányért, a ballal a pergôdobot ütjük, a ti-
zennegyedik példa pedig a kilencedik
kétütemes változata. Ugyanúgy gyako-
roljuk és alkalmazzuk ezeket a ritmuso-
kat is, mint az elôzô kettôt! Érdekes ha-
tást érhetünk el akkor, ha a fenti ritmu-
sokat ötnegyedes metrumban alkal-
mazzuk. A tizenhatodok miatt a ritmus
hangjait leginkább négyesével csopor-
tosítanánk, de a lábdobon és a pergô-
dobon játszott hangok viszont azt az ér-
zetet kelthetik bennünk, mintha négy-
negyedben kvintolákat játszanánk (15-
21. példa)! Érdekes példák a „ritmikai
többértelmûségre”! Következô alkalom-
mal az „öt a háromban” témakörrel fo-
gunk foglalkozni, az ötösével csoportosí-
tott hangokat triolákra épülô fillekben
fogjuk alkalmazni, addig is jó dobolást,
sok sikert kívánok!
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