
Mogyoró Kornél szettje, fellépés előtt

ütőhangszerek
Elrabolt ritmusok,

különleges 

A Gramofon Dosszié rovata a klasszikus, romantikus és 20. századi zene, a magyar 
zenetörténet mellett nyitott a különleges hangszerek bemutatására is. Mostani cik-
künkben afro-amerikai ütőhangszereket (percussions) fogunk bemutatni, amelyek-
kel magyar színpadokon is mind gyakrabban találkozhatunk – jazz, word music és 
más műfajokban –, de egyáltalán nem ismerjük őket.  Más és más a hangjuk és az 
alakjuk, de a gyökereik közösek. Kialakulásukhoz, térnyerésükhöz emberi tragédiák, 
rabszolgakereskedelem, kapzsiság és vér tapad. Cikkünk szerzője Budai Krisztián 
ütőhangszeres művész-tanár, aki 2015-ben, a Gramofon.hu internetes folyóiratban 
indította el az Ütős kis beszélgetések című sorozatot, amelyben már hét mélyinterjú 
jelent meg.

2 Budai Krisztián
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Manapság rengeteg hangszer ismeretes itt, a Föld nevű 
bolygón, de nem mindenki számára. A kultúránk, a min-
dennapi életünk és a társadalmi, történelmi események 
hatására kialakultak bizonyos erőviszonyok, evidenciák. 
Ennek következtében létrejöttek elfogadott, közismert fel-
állások, együttesek, műfajok, zenekari formák. Nyugaton 
általában komolyzenéről, jazzről, pop-rock zenéről, népze-
néről, vagy ezek valamilyen keveredéséről, fúziójáról beszé-
lünk. Mindegyiknek megvannak a maga hangszerei, együt-
tesei. Az oktatás hol jobban, hol kevésbé, de foglalkozik 
vele, köztudatban van, ám azért a társadalmi expanzió a 
hangszerismeretre is hatást gyakorol. Léteznek ugyanakkor 
a periférián is hangszerek, amelyekkel lehet, hogy életünk 
során soha nem találkoznánk. 

Funkcionalitás 

Főbb rendezőelvnek mostani cikkünkhöz a funkcionali-
tást, a működőképességet, a napi használatot választottuk. 
Egyes ütőhangszerek eredetileg használati tárgyak voltak, 
majd valamilyen (elsősorban) folklór környezetben új jelen-
tést kaptak. Megalkotói nem hangszerkészítők vagy hang-
szertervezők voltak, hanem hétköznapi emberek. A tárgya-
kat az őket körülvevő szűkebb környezetből kölcsönözték, 
először csak kevéssé átformálva.

Rabolt hangszerek

Amerika felfedezése (1492) után nem sokkal megkezdődött 
a gyarmatosítás (16–17. század), s hamar felmerült az igény 
az olcsó munkaerőre. A bennszülöttek a behurcolt európai 
betegségek és a kemény fizikai munka következtében ezré-
vel hullottak, így fellendült a rabszolgakereskedelem. Több 
százezer embert hurcoltak el az afrikairól az amerikai konti-
nensre. Ám az emberekkel együtt a zenéjüket (és hangszere-
iket), szokásaikat, kultúrájukat is elhurcolták.

A cajon és a farekeszek

A cajon (eredeti jelentése: rekesz, fiók, doboz) egy üreges 
fadoboz, az első (ütő) oldalon egy vékonyabb falemezzel, a 

hátoldalán egy rezonáló nyílás-
sal. Ma ez a legszélesebb kör-
ben elterjedt perui hangszer, a 
népszerűségéhez az is hozzájá-
rul, hogy bizonyos esetekben 
képes kiváltani a dobfelszere-
lést. A hangszer ismertsége a 
19. század közepe óta egyre nö-
vekszik. Különlegessége, hogy 
az egyetlen olyan hangszer, 
amelyet a zenész a tetején ülve 
szólaltat meg. Nemcsak kézzel, 

hanem akár különféle seprűkkel, speciális ütőkkel, és egy 
kissé átalakított lábdob pedállal is megszólaltatható a hang-
szer.

A cajon eredete. A cajon kialakulása is a rabszolgasághoz 
kötődik. A perui gyarmatokon dolgozó afrikai rabszolgák 
nem dobolhattak kultúrájuk ősi hangszerein, ezért gyümöl-
csös farekeszeket, hajóládákat használtak erre a célra. Ez 
hasonlatos a brazil capoeira tánchoz, ami valójában harc-
művészet – táncnak álcázva.

A cajon és a flamenco találkozása. Eredetileg perui táncze-
nékhez  használták a cajont. De aztán az 1970-es években a 
legendás spanyol gitáros, Paco de Lucía Peruban járt zene-
karával. A spanyol nagykövet szervezett egy partit, ahol 
Caitro Soto, az egyik legjobb perui ütős is jelen volt. Ennek 
eredményeképpen Lucía egy cajonnal tért haza Spanyolor-
szágba. A rövid staccato-hangok jól illettek a flamenco ze-
nébe, mert közel állnak a „lábmunkához” és a tapshoz, 
ezért rövid időn belül sikert is aratott a hangszer. A flamen-
co cajon hangzását még gazdagították is különböző fémtár-
gyak használatával, gitárhúrral, pergő sodronnyal, amiket 
az ütőlapra erősítettek. A cajon spanyolországi megjelenése 
hozzájárult az egész világon való elterjedéséhez. Manapság 
már szinte mindenhol megtalálható, szinte bármilyen stílu-
sú zenében használják. Nem hiányozhat egyetlen ütős arze-
náljából sem.

A conga és a hordó dongák

A conga (spanyol nevén tumbadora, de használatos még a 
segunda, tres golpes név is) latin-amerikai, egymembrános, 
hordó alakú ütőhangszer. Az eredete egészen az afrikai kon-
tinensig nyúlik vissza. Ősét eredetileg kivájt fatörzsből ké-
szítették. Kubában azonban már elhullott hordódongákból 
készítették el a rabszolgák és leszármazottaik. A conga ese-
tében is feltételezik, hogy a rabszolgatartók tiltották a hang-
szert, ezért új formával játszották ki őket a rabszolgák. Ne-
vét egyes vélemények szerint egy kubai karneváli zene 
nevéből kapta: la conga, más vélemények szerint az afrikai 
származására utal (Kongó). A szó eredete: maconga (dal), 
nkunga (dal, hangzás), congo (afrikai nyelv). 
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A hangszer az 1950-es években vált világszerte ismertté, 
amikor a kubai zenészek az USA-ba emigráltak, és az akkori 
tánczenekarok magukba integrálták a latin hangzást és a 
kiváló zenészeket. Ebben az időben jött létre a mambo stí-
lus, a kubai Son, és a New York-i jazz összefonódásából. A 
latin-amerikai tradicionális zenékben akár 14, vagy annál 
több ember játszhatott, mindenki egy hangszeren a saját 
szólamát játszva. Ezek a szólamok egymásra épültek és egy-
mást egészítették ki, így lett a zene európai fülnek nagyon 
dús. A conga és a tumba a zene alapját játszotta, a quinto 
szóló szerepet töltött be.

Megszólaltatása
• Open tone: egyenes tenyér, nyitott ujjak, a perem az 

ujjperccsontok alá esik, nyíló hang
• Slap tone: enyhén kanálszerű tenyértartás, összezárt 

ujjak, a perem a tenyér alsó harmadára esik, csattanó 
hang

• Hil-Tip: tenyér-ujj ütéskombináció
• Bass tone: basszus hangszín, a konga közepén kép-

zett hang
• Mufled tone: egyenes tenyérrel, zárt ujjakkal képzett 

tompított, „nyomott”  ütés
• Glissando: az egyik könyök a bőr közepét nyomva, a 

bőr feszültségét ütés közben változtatva képzett hang
• Tumbao: a conga komplex ritmusa, hintából, slap-

ből és open-ből áll.

A bongo, a kistestvér

A konga mellett a bongo kistestvérnek tűnhet, de a keletke-
zésükben nem mutatnak különösebben szoros kapcsolatot. 
Az afro-kubai bongo is egy egymembrános ütőhangszer, a 
kubai folklór tánczenék hangszere. Kialakulása az abakuá 
(afrikai törzsi eredetű) valláshoz köthető.

Két különböző méretű hengeres, általában enyhén kúpos 
dobból áll: a kisebb, magasabb hangolású a Macho (férfi) 
vagy Primo, a nagyobb, mélyebb hangolású a Hembra (nő) 
vagy Segundo. A hangszer felső részén kifeszített állatbőr 
található (de természetesen ma már kapható szintetikus 
bőr is hozzá), alul nyitott. A két hangszert távtartóval kap-

csolják össze. A congához hasonlóan kétféle káva használa-
tos, az egyik lekerekített gallér-szerű, a másik pedig egy 
egyenes lemezhez hasonló, ez a tradicionális.

A hangszer története. Feltehetően Kuba Oriente nevű tar-
tományából származik, a 19. században jelenhetett meg. A 
kezdetekkor a Changüí – korai 19. századi műfaj: 
marimbula, bongo, tres (3 húros kubai gitár) ének –, vala-
mint a Son zenei stílusok egyik hangszere. A hangszer széle-
sebb elterjedése az 1930-as évekre tehető, amikor a vidéki 
zenei stílusokat a fővárosban is elkezdték játszani.
Kezdetben a bőrt hőforrás mellé téve hangolták be (feszítet-
ték a kívánt magasságúra), a hangoló csavarok rendszere 
csak az 1940-es években jelent meg. A fiatal gépészmérnök, 
Martin Cohen (az LP gyár alapítója) a latin zene szerelmese 
volt. Az 1960-as években kezdett bongókat készíteni New 
Yorkban, mert jó minőségű hangszer ekkoriban csak Kubá-
ban volt. Ezzel kezdetét vette a hangszer professzionális 
gyártása.
 

Megszólaltatása. Alapvetően az ujjakat kell használni, 
legegyszerűbb kísérete a martillo, ami a machóra és a 
bal kéz játékára koncentrál, a jobb kéz néha kitölti a 
hembrán a hézagokat. A conga ritmikáját egészíti ki a 
martillo. A ritmus-szekcióból a bongo improvizálhat a 
legszabadabban, használhat többféle variációt és fill-
eket díszítésként, általában sok szinkópáló ritmussal. A 
zenekarban a dallamrészek alatt a bongo-játékos a 
hangszernél marad, ám amikor a ritmus-szekció na-
gyon domináns lesz, átvált kolompra (Campana/
Cencerro).

A timbales és a cukornádszirup tárolására 
szolgáló edény

A timbales szintén egy afro-kubai 
hangszer (népi eredetű, a congához, 
bongóhoz hasonlóan), egy-
membrános ütő-
hangszer. A kubai 
folklór tánczenék 
kísérő és szóló-
hangszere, de a 
modern könnyű- 
és komolyzene is hasz-
nálja, irodalmának szerves része.
Első pillantásra hasonlónak tűnik a 
tom-tomokhoz (pl. a dobfelszerelésnél), 
itt azonban másról van szó. Két különböző méretű henge-
res, hordószerű dobból áll: a kisebb, magasabb hangolású a 
a bongóhoz hasonlóan a Macho (férfi) vagy Primo, míg a 
nagyobb, mélyebb hangolású a Hembra (nő) vagy Segundo. 
A hangszer felső nyílására feszítik rá a membránt, alul nyi-
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Bellini: NORMA
szeptemBer 26. pesti Vigadó (Élő)
októBer 2. puskin mozi

mozart: COSÌ FAN TUTTE 
októBer 17. pesti Vigadó (Élő)
októBer 22. puskin mozi

CsajkoVszkij / martinů:
ANASZTÁZIA
noVemBer 2. pesti Vigadó (Élő)

offenBaCh: HOFFMANN MESÉI 
noVemBer 15. pesti Vigadó (Élő)
noVemBer 20. puskin mozi

CsajkoVszkij: A DIÓTÖRŐ
deCemBer 8. pesti Vigadó (Élő) 
deCemBer 25., 26. puskin mozi 

Verdi: A TRUBADÚR
január 31. pesti Vigadó (Élő) 
feBruár 5. puskin mozi

riChter, mcGreGor: 
VIRgINIA WOOlF MűVEI
feBruár 8. pesti Vigadó (Élő)

Csajkovszkij:

CSIPKERÓZSIKA 
február 28. Pesti vigadó (Élő)
márCius 5. Puskin mozi

PuCCini: PIllAngÓKISASSZony
márCius 30. Pesti vigadó (Élő)
áPrilis 9. Puskin mozi

faurÉ / sztravinszkij /

Csajkovszkij: ÉKSZEREK 
áPrilis 11. Pesti vigadó (Élő)
áPrilis 23. Puskin mozi

mendelssohn / franCk / liszt:
AZ ÁloM / SZIMFonIKUS 
VARIÁCIÓK / MARgIT ÉS 
ARMAnD
június 7. Pesti vigadó (Élő) 
június 11. Puskin mozi 

verdi: oTEllo
június 28. Pesti vigadó (Élő) 
július 2. Puskin mozi

rÉszletes Program:

vigado.hu / puskinmozi.hu

további helyszínek: Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szolnok, Kecskemét
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tott, nincs rezonáló bőr. A két hangszer távtartóval van ösz-
szekapcsolva. A káva különleges: magas fala van, különbö-
zik a tom-tomoktól, a bőr feszítése után is magasan marad.

A hangszer története. A kubai tánczenekar a fehérek 
együtteseiből alakult ki, a klasszikus szimfonikus zeneka-
rok csökkentett változatából. Ebben még timpani szere-
pelt, azaz franciául timbales, spanyolul timbales vagy 
tímpanos. Az elnevezések időnként félrefordításra is okot 
adhatnak. Ezt lassanként, kb. az 1910-es évektől gyakorla-
ti okokból felváltotta a kisebb utcai változat, a timbales. 
Kezdetben európai tánczenéket játszottak, contradanzát, 
menüettet, négyest. 
Később, az afrikai származású zenészekkel együtt jelent 
meg a danzón (timbales ritmusának neve: baqueteo), ami 
már nem az első kubai, városi zenei stílus volt. A hang-
szert az évek során kiegészítették kolompokkal (az 1940-es 
évektől, a mambo stílusnak köszönhetően), majd fado-
bokkal, amiket a két timbales közé szereltek fel egy áll-
ványra. Egyes szólisták nemcsak egy, hanem több 
timbalest (7-8 pár) is maguk köré építenek – például a hí-
res Tito Puente.

Megszólaltatás, játéktechnika. 
Érdekesség, hogy szemben az eddigi hangszerekkel, a 
timbalest verőkkel szólaltatják meg. A timbales ütők fej 
nélküliek, hosszú, egyenes, vékony pálcák (kb. 15×0,5 
centiméter). 
Alapanyag. Az első hangszert valószínűleg cukornád-
szirup tárolására szolgáló hordókból (paila) készítették, 
tehát feltételezhetően van köze a cukornádültetvények-
hez, vagy csak ez volt a közelben a tökéletes helyettes.

Az afrikai ősök

Köztudott, hogy Afrika zenei világa alapvetően ütőhang-
szeres, dobcentrikus. Ha kicsit szétnézünk, rengeteg fajta 
memb ranofon, de egyéb más ritmushangszert is találunk, 
például idiofonokat, és kordofonokat (íjhárfák). Az alábbi-
akban néhány (nálunk) kevéssé  ismert egymembrános, 
kézzel ütött dob következik1, melyek akár az ősei is lehet-
tek a fentebb bemutatott afro-latin zenékben használt 
hangszereknek.

Homokóra alakú dob Lábasdob Kúpdob Hengerdob Hosszúdob

1. Chihoda

Hármas csoportokban használják, 
Kenya

Ingoma

Hosszú, kehely 
alakú, hátul zárt 
lábas dobok, 
Burundi

Kebero

Kopt szertartási 
szent dob, Etiópia

Dendun

Fatestű dob, egyik
membránját 
hajlított ütővel 
ütik, Szudán

Msondo

Kb. 1 m hosszú 
fatörzsből vájják 
ki, Kenya

2. Mtuli

Keményfából faragással készítik, 
kézzel ütik

Tindi

Nagy testű harci 
dob

Milango

Kúpdob, 
dobverővel 
játszanak rajta, 
Kenya

Engoma

Kisebb, 
kétmembrános 
dob, marhabőrös, 
Kenya

Mbegete

Fatörzsből készül, 
membránja nagy 
testű gyík bőréből 
készül, Kenya

3. Ng' oma

Fából készítik, 10-12 fős 
asszonyokból álló dobzenekarban 

használják

Ngoma

Alul nyitott, 75 
cm hosszú, 

Malawi

Mganda

Kétmtmbrános 
dob, üthetik 

kézzel, vagy 

verővel is, Kenya

Ganga

A tuareg nők 
játszanak rajta, 

hajlított ütővel

Mtingo

Alul nyitott, 
kecskebőr 

membrános, 

vállon viselik, 

Kenya

4. Nhunyi

Fából készítik, négyes 

csoportokban használják.

Gunda

Alul nyitott, 50 
cm hosszú, 

Malawi

Ntenga

Kétmembrános, 

párosan használt 
dob, Uganda

Nkulula

60 cm hosszú, 

nyakba akasztva 

játszanak rajta, 
Malawi

Nkininta

Fatörzsből készült
dob, Kenya

5. Atumpan

Beszélődob, párosával használják

Nzipo

Alul zárt, 25 cm 
hosszú, nők 

játszanak rajta, 

Malawi

Sindinba

Fatörzsből készült

dob, Kenya

Afrikai dobok táblázata

1 Forrás: Brauer-Benke József: Afrikai hangszerek. Budapest, L’Harmattan, 2007. 
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A Djembe. Nyugat-Afrikából 
származó, tölcsér- vagy kehely-
alakú, egymembrános, zsinór 
feszítésű (újabban már csavar-fe-

szítéssel is létező) ütőhangszer. A 
test egy részből áll, fatörzsből fa-

ragják ki. Ma már ez az egyik legel-
terjedtebb afrikai eredetű hangszer. 

Tradicionális környezetben egy együt-
tesben két djembe-játékos, és három 
dundun (mély hangolású hengerdo-
bok: Sangban, Dununba, Kenkeni) 

játékos van.

A Kessing és a lándzsák. 
Lándzsa alakú, fémből ké-
szült tradicionális afrikai 
djembe. Kiegészítő, kísérő 
hangszer. A kessing szélébe 
rögzített vékony fémkari-
kák zörgése pergődob-szerű 
hangot ad. A fém hangszer 
nyelét a djembe bőrt feszítő 
zsinórjai közé szokták be-
szúrni.

Kiegészítő hangszerek

Talán a világ legnagyobb hangszergyára a mindent körül-
vevő természet. Rengeteg érdekes, színes hangot adó nö-
vényt, tárgyat kínál nekünk, csak észre kell vennünk. Fel-
merülhet a kérdés, hogy vajon mi volt előbb: az igény egy 
rázható hangszerre vagy a felfedezés, hogy egy természet-
ben megtalálható tárgy képes csörgő-zörgő hangot kiadni. 
A válasz nem ismert, viszont érdekességképpen össze-
gyűjtöttem azon növényeket, amelyek használhatóak akár 
shaker-ként is: Pod Rattles, szárított termések (bab, borsó 
stb.), szárított mákgubó, szárított tök, felfűzött terméshé-
jak.

A Shaker. Számos mére-
tű és formájú hang-
szer tartozik ehhez a 
csoporthoz. Min-
den oldalán zárt 
cső vagy doboz, 
amely magvakkal, 

kavicsokkal, gyön-
gyökkel, terméssel, vagy újab-

ban műanyag granulátummal van töltve. Ne-
vét az angol „shake”, azaz rázni igéből kapta, a megszólaltatás 
módja miatt. Forma szerint lehet: henger, dupla henger, 
tök, tojás, zöldség, gyümölcs stb. Alapvetően kísérő hang-
szer, ritmikai patternek ismétlésére szolgál. Kiegészítheti, 
vagy akár helyettesítheti is a cintányér játékot. 

A Caxixis és a fonott kosár. Tradicio-
nális brazil, fonott kosár alakú hang-
szer. Alja keményfa vagy műanyag lap. 
Tetején kicsi fül található. Játék köz-
ben fontos a szög, mert más hangja van 
az oldalfalnak és más aljának. Ezekkel 
variálható, színesíthető a játék. Afrikai 
eredetű, de egész Dél-Amerikában 
megtalálható. Egyes népek hite szerint 
ezzel a hangszerrel szellemeket lehet 
megidézni.
A caxixis egyébként a berimbau hang-

szer egyik kelléke, amit a capoeira kísérő-
jeként használnak. Egyik kézzel az íjat kell tartani és a húrt 
szabályozni, a másikkal ütni és a caxixist rázni. A tök-rezo-
nátort a hashoz illesztve, illetve onnan elvéve (mozgatással) 
idézhető elő a „wah-wah” effekt.

Rocar/Chocalhos és a 
pénzérmék. A Chocalhos 
vagy más néven Rocar a 
szamba egyik alaphang-
szere. Egy keretbe na-

gyobb pénzérme méretű alu-
mínium csörgőket rögzítenek. A 

pontos játék gyakorlottságot, odafigye-
lést igényel, hangja igen erős. 

A Cabasa és a rózsafüzér. A 
cabasa afrikai eredetű ütő-

hangszer, a latin zenében 
fejlődött tovább, az is-
mert történelmi ese-
mények következtében 
(rabszolgaság).  A tradi-

cionális cabasa nem lenne 
a barázdált hangszerekhez 

sorolható, hiszen a felépítése 
shekere-szerű, vagyis egy szárított 

tököt gyöngyökkel fonnak körbe. Rázással és dörzsöléssel 
egyaránt megszólal. Egyes történetek szerint a rabszolgák 
rózsafüzért használtak az elsők elkészítéséhez. Ma is haszná-
latos tradicionális zenékben, de különleges hangja miatt is 
érdekes.

A kolompok és a kapa. Az afro-kubai 
zenében kezdetben ásó- vagy kapava-
sat használtak a mai kolompok he-
lyett. A kolomp ritmusai hatással vol-
tak a clave ritmusokra. 



A Washboard és a mosás. A fentiekkel ellentétben a mosó-
deszka észak-amerikai hangszer. Szorosabb rokoni kapcso-
lat, eredeztetés nem áll fenn a guiro-félékkel (kaparással, 
dörzsöléssel megszólaltatható hangszerek) vagy más afro-
amerikai hangszerrel. A mai kor emberének talán hihetet-
len, hogy nem is olyan régen még az ezzel a deszkával mos-
ták a ruhákat. A mosógép elterjedésével azonban a 
mosódeszka feleslegessé vált, viszont a ritmus-funkciója 
miatt sok zenekar a dob helyettesítésére kezdte használni 
(főleg a szegényebb rétegekben). 

Megszólaltatása: a bordázott fém részt – ami korábban 
akár fából is készülhetett – használják, az ujjakon gyű-
szűvel, kaparós ütőhangszerként; ezen kellett dörzsölni 
a ruhákat). Általában a hangszert nyakba akasztva ját-
szanak rajta üvegnyitók, kanalak, gyűszű segítségével.
Stílusok: tradicionális jazz, zydeco, skiffle, jug band, 
old time music. 

A szerző záró gondolatai

A rabszolgatartás a különböző törzsekből származó embe-
rek szokásait, zenéit homogenizálta, ami mára végérvénye-
sen beleolvadt a „befogadó” országok kultúrájába. Pozitív 
eredményként a mai zene, a hangszergyártás és a mai kor 
embere rengeteget profitált belőle. Vajon tudták-e a kapzsi 
európai konkvisztádorok, gyarmatosítók, ültetvényesek, 
hogy nemcsak embereket taszítanak rabszolgaságba, hanem 
ezzel megkezdődik az afrikai zeneiség exportja? Aligha. 

Amellett, hogy a rabszolgaság Európa újkori szégyenfoltja, 
végül indirekt módon jó dolgok is eredtek a rabszolgatartók 
munkásságából. A több száz évvel ezelőtti aranyéhség kezd-
te el végérvényesen átformálni a 20–21. század zenéjét.
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