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Ez alkalommal olyan egy- és kétütemes fillekkel fo-
gunk foglalkozni, amelyekben a triolákat valamilyen
módon ötösével csoportosítjuk.
Próbáljuk meg először azt, hogy váltott kézzel nyol-
cadokat játszunk, és egy darab hangsúlyos ütést
négy darab hangsúlytalan követ (1. kottapélda). Ve-
gyük észre, hogy öt hangot ismétlünk, az első öt
hang kézrendje JBJBJ, a következő öté pedig BJBJB.
Ezután próbáljuk meg azt, hogy ezt az öt hangból
álló motívumot eljátsszuk annyiszor, hogy egy ütem
triolát, azaz tizenkét hangot kapjunk. Mivel a tizen-
kettőben az öt nincs meg maradék nélkül, ezért
a kettőször eljátszott motívum után üssünk még
egy hangsúlyos és egy hangsúlytalan ütést az ütem
utolsó két hangján (2. kottapélda). Ez azt a hatást
kelti kíséret után, mintha a tempó lelassulna. Próbál-
juk meg azt, hogy három ütem kíséret után játsszuk
el ezt a fillt, valamint azt is, hogy a hangsúlyos üté-
seket tom-tomokon szólaltatjuk meg (3. kotta-
példa). Ha kétütemes fillt szeretnénk játszani, akkor
az 1. példában látható motívumot négyszer szólal-
tassuk meg, a fennmaradó négy hangot pedig
üssük váltott kézzel (4. kottapélda). Gyakoroljuk azt,
hogy két ütem kíséret után szólaltatjuk meg ezt
a fillt, és azt is, hogy a hangsúlyos ütéseket tom-to-
mokon szólaltatjuk meg (5. kottapélda).
A fentieket eljátszhatjuk úgy is, hogy a hangsúlyta-
lan hangokat kettősütésekkel szólaltatjuk meg, azaz
a kézrendünk JBBJJ BJJBB. A gyakorlatok alatt talál-
ható ez a kézrend is.
A 6. kottapélda egy olyan öt hangból álló motívu-
mot mutat be, amelyben a váltott kézzel játszott öt
hang közül az elsőt és a harmadikat hangsúlyozzuk.
Ugyanúgy alkalmazzuk ezt is, mint az előző motívu-
mot: állítsunk elő egy- és kétütemes filleket úgy,
hogy a pergődobon játsszuk az összes hangot, és
úgy is, hogy a hangsúlyos ütéseket tom-tomokon
szólaltatjuk meg (6–10. kottapélda).
A 11. kottapélda egy olyan öt hangból álló motívu-
mot mutat be, amelyben a váltott kézzel játszott öt
hang közül az első kettőt hangsúlyozzuk. Állítsunk
elő egy- és kétütemes filleket ebből a motívumból
is, a fentiek szerint (12–15. kottapélda).
A 16. kottapélda egy olyan öt hangból álló kézren-
det mutat be, amelyben a jobb kézzel játszott han-
gokat hangsúlyozzuk (JBJBB). Először tanuljuk meg
a kézrendet, azaz ismételjük el egymás után sokszor,

utána ismét próbáljunk először együtemes filleket
előállítani a kézrend használatával. Először játsszuk
el a kézrendet kettőször, majd az ütem utolsó két
hangját üssük váltott kézzel (17. kottapélda). Próbál-
juk meg azt, hogy három ütem kíséret után játsszuk
el ezt a fillt, valamint azt is, hogy a hangsúlyos üté-
seket tom-tomokon szólaltatjuk meg (18. kotta-
példa). Ha kétütemes fillt szeretnénk előállítani,
akkor az 16. példában látható motívumot négyszer
játsszuk el, a fennmaradó négy tizenhatodot  pedig
üssük váltott kézzel (19. kottapélda). Gyakoroljuk azt,
hogy két ütem kíséret után szólaltatjuk meg ezt
a fillt, és azt is, hogy a hangsúlyos ütéseket tom-to-
mokon szólaltatjuk meg (20. kottapélda).
A 21. gyakorlat kézrendje ismét JBJBB, de most az
első három hang hangsúlyos! Ugyanúgy alkalmaz-
zuk ezt is, mint az előző motívumot: állítsunk elő
egy- és kétütemes filleket úgy, hogy a pergődobon
játsszuk az összes hangot, és úgy is, hogy a hangsú-
lyos ütéseket tom-tomokon szólaltatjuk meg
(22–25. kottapélda).
A 26. gyakorlat négy darab váltottkezes ütésből és
egy darab lábdobon megszólaltatott hangból áll.
Először tanuljuk meg ezt a lineáris kéz-láb kombiná-
ciót, azaz ismételjük el egymás után sokszor, utána
próbáljunk először együtemes filleket előállítani.
Először játsszuk el a kéz-láb kombinációt kétszer,
majd az ütem utolsó két hangját váltott kézzel szó-
laltassuk meg (27. kottapélda). Ezt a fillt is játsszuk
el három ütem kíséret után, először csak pergő- és
lábdobon, majd próbáljuk meg a kézzel játszott
hangokat minél többféleképpen szétosztani a fel-
szerelés dobjain. Nagyon sok lehetőség közül vá-
laszthatunk, egy aránylag egyszerűbbet mutat be
a 28. kottapélda. Természetesen kétütemes fillt is
előállíthatunk, ehhez előbb négyszer kell eljátsza-
nunk a kéz-láb kombinációt, a fennmaradó négy
hangot pedig szólaltassuk meg váltott kézzel (29.
kottapélda). Gyakoroljuk ezt a fillt két ütem kíséret
után, majd ismét próbáljuk a dobszerelés külön-
böző hangszíneit alkalmazni. A számos lehetőség
közül egyet mutat be a 30. kottapélda.
Következő alkalommal ismét az „öt a négyben” téma-
körrel fogunk foglalkozni, de az ötösével csoporto-
sított hangokból különleges hangzású, a szo kásostól
eltérő kíséreteket fogok bemutatni.
Addig is jó dobolást, sok sikert kívánok!
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