Visszalépés a Muszty-Dobay Főoldalra

VÁSÁROLJUNK VAGY ÉPÍTSÜNK?
avagy
Építs elektromos gitárt házilag – vagy inkább mégse?!?

Mottó:
– Tud repülőgépet vezetni?
– Biztosan, még sohasem próbáltam.
Rejtő Jenő

Mivel már többször többektől elhangzottak elektromos gitár építésére vonatkozó kérdések, és jómagam bő
negyedszázada e témában „megjártam a hadak útját”, ezért vettem a fáradtságot, hogy utánanézzek és
utánaszámoljak annak, manapság miből, hogyan, és mennyiből hozható ki házilagos körülmények között
egy elektromos gitár megépítése. Természetesen az alábbiak nem igazi útmutatóként, „sorvezetőként”
szolgálnak, inkább csak elgondolkodásra késztető alapként, mert aki ilyesmibe vágja a fejszéjét (akár átvitt
értelemben, akár szó szerint), az nem árt, ha előtte alszik rá párat, és háromszor is átgondolja.

A lényeg, hogy a sikeres „házi” gitárépítéshez szükség van egy jó nagy adag elszántságra (hiszen egy
megvásárolt „kész” gitár azonnal használható), jó alapanyagokra és alkatrészekre, megfelelő szerszámokra
(tehát nem elég a nagyapánktól ránk maradt szétvert fejű kalapács és csorbult fejű csavarhúzó), valamint
nem kevés erre fordítandó időre (ez az egyik legnehezebb kérdés, noha ez tűnik a legegyszerűbbnek), illetve
nem utolsósorban egy olyan helyre, hol napokig-hetekig-hónapokig dolgozhatunk a gitárunkon.
Bár… ha neki megy ez ilyen körülmények között, akkor miért is ne vágna bele bárki?
Mások okulására leírom, én mit hogyan tettem, milyen hibákat követtem el annak idején.
Akit ez nem érdekel, az nyugodtan lapozzon tovább, azaz netes kifejezéssel élve „skip intro”, s akkor
olvasson tovább az 5. oldaltól!
Privát gitártörténetem…
A ’80-as évek közepén jártunk, és én mindenáron együttesben akartam játszani – elvégre az elektromos
gitár/ozás úgy az igazi. Mivel annyi pénzem sosem volt, hogy vásárolni tudjak egy kész elektromos gitárt,
ezért a mit se sejtők teljes magabiztosságával úgy döntöttem, építek egyet.
Az akkoriban szinte divatossá vált „heavy metal” rock bandák gitárhőseinek java része Stratocaster vagy
Superstrat gitárokon nyomult, így én is ilyen alakú gitárnak álltam neki. Mára megjött az eszem, és
rájöttem, hogy a helyzet jóval egyszerűbb, ugyanis a gitár alakja egyáltalán nem számít, sokkal inkább az,
hogy mit és hogyan tudunk rajta eljátszani. Számtalan példát találni az interneten mindenféle képtelen vagy
képes formájú elektromos gitárra. A burgenlandi szőlészeti munkáról szóló nóta előadásához pedig (Kis
kacs, ah, für dich…) nincs szükség egy eredeti Fender-re vagy Gibson-ra, se Jackson-ra vagy PRS-re.
Rengeteg hibát vétettem annak idején, és a végeredmény mégis egy megszólaló, játszható elektromos gitár
lett, ebből kiindulva mindenkit csak bátorítani tudok, hiszen a ma hozzáférhető, elérhető termékekkel és
technikákkal sokkal könnyebb helyzet áll elő.
Mások okulására a hibáim:
 A legkisebb, ugyanakkor rögtön szembetűnő vicces hiba, hogy a gitárom testének alakja jobban hasonlít
egy Fender Mustang-éra, mint egy Stratocaster-éra:

sajátom

Fender Mustang

Fender Stratocaster

Hasonlít-hasonlít, de messze nem ugyanaz.
 A gitárom nincs egyensúlyban, erősen fejnehéz. Az oka egyszerű: véletlenül alul lett méretezve a test –
az eredeti forma méretéhez képest is, illetve a nyakhoz és a fejhez képest is. Ha az előző képeket
megnézzük, akkor látható, hogy az én gitárom teste a húrlábnál véget ér, amíg egy gyárinál utána is van
„anyag” – elrontottam az arányait. Továbbá abból készült, amihez hozzájutottam: colos, azaz 2,5 cm.
vastag faanyagból, aminek köszönhetően egyúttal túl vékony is lett.

 Ugyanakkor a nyaka túl vastag, mert nem mertem a gyári méretűre elvékonyítani, hiszen nem tartalmaz
belső merevítőként is funkcionáló nyakállító fémpálcát.
 Fogalmam sincs, milyen faanyagból készült, azzal dolgoztam, amihez hozzáfértem, és mivel be van
festve, ma már eléggé nehéz megállapítani. A testet bükkre, a nyakat tölgyre tippelem, és mint tudjuk,
egyik sem az a kifejezetten hangszerkészítésre gyakran használt fafajta, bár legalább száraz volt, ami a
legfontosabb követelmények közé tartozik, és a mai napig nem tekeredett el egyik része sem.
 A nyak a testhez csavarozással és(!) ragasztással lett rögzítve. Miért? A csavarozás megfogta, míg a
ragasztó megszáradt, ám utána se szedtem ki a csavarokat. Ma már biztosan csak csavarozott nyakút
készítenék, hiszen az sokkal egyszerűbb, kevesebb a hibalehetőség, és van mód az utólagos állításokra,
vagyis egyúttal a javításokra.
 A fogólap gyári, melynél fogalmam se volt, milyen nagy szám, hogy nulladik bunddal ellátott, és 24
érintős, azaz 2 oktávos. Ezt egy idős hangszerész segített felrakni. Manapság ez már nem is feladat a
fogólappal ellátott nyakaknál.
 A feje is el lett méretezve, s a húrok szempontjából a nyakhoz viszonyított szöge se megfelelő. A kész
nyakakkal ez a gond se jelentkezik. Halkan megjegyzem, hogy bár belső merevítő-állító fémpálca nincs
a nyakban, azért a (semmit se rejtő) takarólemeze fenn van a fejen – mintegy díszként.

 A koptatólap 4 mm. vastag rétegelt lemezből készült, amely az akusztikus gitárok fedlapjához hasonlóan
önálló életet él, és ennek köszönhetően erősítés nélkül is megszólal a gitárom. Szerencsére ma már
könnyen beszerezhetőek 1-3 rétegű koptatólapok, de akár polírozott alumínium lemezből készültek is.
 A bevonattal szerencsém volt, véletlenül jót tettem. Akkoriban színtelen lakknak a bútoriparban a
nitrolakkot használták, így én is ezt kentem a fogólapra. A gitár többi részét pedig, beleértve a nyak
fogólapon kívüli részét, illetve a koptatólapot is, szintén nitro(cellulóz) alapú festékkel fújtam le.
 A hangszedők közül az egyik házilagos készítésű, a másik pedig gyári. Bár a házilagos úgy néz ki, mint
egy mini-humbucker, valójában az is single-coil, azonban a mini-humbucker és a Telecaster nyaki
hangszedője közötti hangzással rendelkezett. Sajnos, lejárt az ideje, mára feladta, megszűnt működni.
 A 3állású hangszedőváltó kapcsoló tévedésből rosszul lett bekötve. Normál esetben ez a két szélső
pozíciójában a nyak, valamint a híd hangszedőjét kapcsolja, középső állásában pedig a kettőt együtt.
Nos, nekem a középső állásban „kikapcs” volt, azaz úgy nem adott jelet a gitár, elnémult.
 Hangerő és/vagy hangszín potméter? Ugyan már, minek az – gondoltam akkor –, elvégre van az
erősítőn.

 Az előző mondat apropóján egy pár szót az erősítőnk is megérdemel. Egyik gyerekkori barátom
édesapjának az elektroncsöves orosz rádió-tv-erősítőjét használtuk, amelyhez a középiskolánk
stúdiósaitól kaptunk kölcsön egy 100 W-os (emlékeim szerint talán Vermona) hangfalat. A kettő együtt
akkorát szólt, hogy minden „100 W alatt nincsen rock” zenész(?) igényeit kielégítené manapság is. A
ma bennem élő mértékletesebb zen-ész ugyanakkor azt mondja, egy kis klubhoz és kis színpadhoz
sokkal kevesebb is bőven elég, és azzal a cuccal inkább szanálásra ítélt épületek rövid határidejű bontását
kellett volna elvállalnunk, úgy keresvén pénzt normálisabb felszerelésre.
Íme, a kevés megmaradt kép egyike a ’80-as évekbeli felszerelésünkről (… Cavern Club …):

 A gitárkábel foglalata nem a megszokott 6,3 mm-es jack-aljzat, hanem az akkoriban általános DIN vagy
más néven Tuchel aljzat:

Miért? Mivel az akkoriban általunk használt erősítőn (lásd előbb) is az volt, és ezért azt tartottam
praktikusnak.
No, de ennyi nosztalgikus „fúrás-faragás” után térjünk vissza a jelenbe!

Szinte minden gitáreladással kapcsolatos cikk megemlíti, hogy az elektromos gitárok vásárlásainak kb. 2/3-a
– 3/4-e Stratocaster vagy Les Paul, illetve azok copy-jai, s csak a fennmaradó kb. 1/4-en – 1/3-on osztozik a
többi gitártípus és/vagy -forma. Mégis úgy vélem, hogy ha valaki saját maga akar nekiállni első elektromos
gitárja elkészítésének, akkor egy tömör testű, csavarozott nyakú, fix húrlábas, elektronikailag nem
agyonvariált, és lehetőleg ismertebb típust válasszon, amelyhez könnyen eléggé sok hozzáférhető adatot,
alkatrészt, miegymást talál, és amelyet az összes létező elektromos gitár közül talán(!) a legkönnyebb a saját
két kezünkkel elkészítenünk, összeraknunk. Ezen szempontok alapján az egyik legcélszerűbb gitárnak a
Telecaster-t tartom, amelynek házilagos kivitelezése egyáltalán nem lehetetlen.
A hozzáférhető alapanyagokat figyelembe véve egyfajta igazodási pontként az American Special Telecastert , illetve az American Deluxe Telecaster-t vettem alapul.

Az alkatrészeket leginkább az eddig legolcsóbbnak talált Muziker-nél, illetve ennek a cikknek az (egykori,
majd most újbóli) elolvasása után a Stageshop-nál kerestem, a húrokat pedig természetesen a Húrbolt-nál.
Ugyanakkor egészen biztosan sokkal nagyobb ezeknél a választék, például a Hangszerdiszkont-nak is igen
jó árú árukészlete van. Tény, hogy egy „valódi projekt” esetén alaposabb utánajárást igényel a téma,
leginkább a testnél és a nyaknál.
Természetesen találtam más oldalakat is, amelyeken mindenféle gitáralkatrészek vannak (mint például ezt a
külföldi csodát, amelyet végignézegetni is élmény), ám csak az olyanokat linkeltem be, melyeken képeket is
és árakat is találtam. Ilyenből viszont alig akad, sőt, egyre kevesebb. Például a több márka, köztük a piacon
talán legjobb ár-érték aránynak örvendő Wilkinson hardverek, illetve a szintén jónak mondható Guitar Tech
alkatrészek hazai képviseleteként is működő IFK honlapján régen megtalálhatóak voltak az árak is, ám ma
már érdeklődni kell azok után, így ezeket feltüntetni nem állt módomban. Ettől függetlenül adott esetben
mindenképpen javasolt konkrét kérdésekkel megkeresni őket, és érdeklődni a termékek, illetve azok árai
iránt!
Az alább feltüntetett minden alkatrész új, nem bontott vagy használt, és mindegyiknél igyekeztem felkutatni
a legolcsóbbat, illetve ha találtam eredeti Fender alkatrészt, akkor annak az árát is odaírtam a viszonyítás
végett, noha nem feltétlenül azok a legdrágábbak. A feltüntetett árak a 2014. januári eladási árak.
Az összehasonlításokkor csak és kizárólag a Fender gyártmányú Telecaster modelleket vettem számításba,
melyek közül a 2014. januári állás szerint 61 db. Fender, 24 db. Squier, illetve 19 db. Fender Custom Shop,
ám közülük is csupán kiemeltem néhány példát, és nem az összeset tüntettem fel.

Alapanyagok és azok árai főbb témakörökben:

A gitár teste
 Mivel kőris Telecaster testet a hazai piacon nem találtam, ezért éger test a Dr. Parts-tól 11.600,- Ft-ért.

Sajnos, csupán külföldi honlapokon találtam más fafajtákból, illetve különböző felületkezeléssel ellátott
gitártesteket.
A leggyakrabban előforduló tömör, üreges, vagy f-hanglyukas, esetleg jávor (juhar) tetővel borított kőris,
illetve éger testen kívül az alábbi faanyagokból készít jelenleg a Fender cég Telecaster gitártesteket:
amerikai hárs – a James Burton Telecaster;
császárfa hasított koa tetővel – a Fender Select Carved Koa Top Telecaster;
császárfa hasított lángolt juhar tetővel – a Fender Select Carved Maple Top Telecaster;
fenyő – a Modern Player Telecaster Plus;
kőris középre beékelt fenyő tömbbel – az Acoustasonic Tele;
mahagóni – a Jim Root Telecaster;
mahagóni hasított lángolt juhar tetővel – a Special Edition Custom Telecaster FMT HH;
üreges éger test malajziai ébenfa tetővel – a Fender Select Telecaster HH;
üreges kőris test hasított tazmániai feketefájú akácfa tetővel – a Fender Select Carved Blackwood Top
Telecaster SH;
o duplán szegélyezett f-hanglyukas félig üreges amerikai hárs – a Telecaster Thinline Super Deluxe;
o f-hanglyukas félig üreges mahagóni – a Classic Series ’69 Telecaster Thinline, a Modern Player
Telecaster Thinline Deluxe.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azt hiszem, a fentiek közül a császárfa lehet a leginkább újdonság sokaknak. A császárfa, vagy angolul
„empress (wood)”, japánul „Kiri”, latin nevén „Paulownia” faj, aközül pedig leginkább a „Paulownia
tomentosa”, egy kiváló minőségű, rendkívül könnyű keményfa, mely a leggyorsabban növő keményfa,
már 5–7 év alatt elér(het)i a vágási méretet. Leginkább Kínában, Japánban, és Koreában lelhető fel. Még
csak nem régóta használják az úgynevezett „mainstream” gitárgyártók (mint például a Fender vagy a
Dean) elektromos gitárok testének készítésére, de előnyös tulajdonságai miatt hamarosan elterjedhet.
(Érdekesség nekünk, mint közép-kelet-európaiaknak, hogy noha egy kelet-ázsiai fafajtáról van szó, I. Pál
orosz cár lányáról, Anna (Pavlovna) holland királynéról kapta a nevét. Innen ered a magyar neve, csak
rossz fordításban, ugyanis magyarul császárfa, noha eredetileg a „Kiri” az „princess tree”, tehát
„hercegnő fa”, csak ezt valószínűleg egyrészt bonyolultabbnak, összetettebbnek találhatták a magyarok,
illetve az ázsiai származás, és az ottani uralkodói „viszony” kapcsán is nevezhették „át” császárfának.)

Meg kell említeni, hogy bár csak ritkán, ám néha maga a Fender cég is megváltoztatja ugyanazon
modelljének az alapanyagát. Ez részben önszántukból, esetleg egy új technikai megoldás miatt történik,
részben pedig azért, mert a két legnagyobb elektromos gitármárka, a Fender és a Gibson újra, meg újra
beleesik a vásárlók csapdájába, miszerint nem nagyon fogadják el tőlük az újításokat, inkább kikövetelik
a hagyományos dolgokat, még ha annál jobb megoldással is áll elő a nagynevű gyártó.
S bár az is egy lehetőség, azonban azzal csak még nagyobb gondot veszünk a nyakunkba, ha még a
gitártestet se készen vesszük, hanem „nyers” faanyagból azt is magunk akarjuk megformálni. Igaz, ez
esetben létrehozhatunk különféle érdekességeket, vagy kisebb-nagyobb csodákat is, mint például ezek:

 Ízléstől függően „M”, mint „maple”, vagyis teljes egészében jávor (juhar), vagy „R”, mint „rosewood”,
vagyis rózsafa fogólapos, selyemfényű lakkozással felületkezelt, 22 érintős, bundozott, illetve merevítő
pálcával is ellátott gitárnyak, mindkettő a Dr. Parts-tól – előbbi 12.540,- Ft., utóbbi 13.170,- Ft.

Más alkatrészgyártóknál léteznek úgynevezett befejezetlen fejű nyakak is, amelyek fejformáját a saját
kedvünkre, úgyszólván a saját stílusunkra alakíthatjuk, azonban ha valaki ilyet szeretne, akkor külföldről
kell beszereznie, mert kis hazánkban nem sikerült effélét fellelnem:

A „nyakas” kérdést tovább bonyolít(hat)ja, hogy úgy tudom, a Telecaster és a Stratocaster nyakai
bizonyos mértékig kompatibilisek egymással, már csak azért is, mivel a Fender maga is gyárt ilyen
„vegyeseket” a mai napig. Ilyen például a J5 Triple Tele Deluxe, a Chris Shiflett Telecaster Deluxe, a
Classic Player Tele Deluxe Black Dove, a Classic Player Tele Deluxe w/Tremolo, vagy a Classic Series
’72 Telecaster Deluxe. De ennek a cikknek az elején is egy ilyen „Frankenstein Telecaster”-ről esik szó.
Ha valakinek olyan ingerenciája van, hogy vegyíteni akarja a két legendás Fender gitár megjelenését a
sajátjában, és biztos(abb)at akar tudni, akkor hívja fel például a Muziker-t, akiknél mindegyik kapható, s
egy kis segítőkészséggel (ami egy jobb eladóban nyilván megvan) bele tudják próbálni a Tele (vagy
Strato) testbe mindkét nyakat (attól még nem kell náluk megvenni). Vagy akár a Hangszercenteres
Medgyesit, aki elég nagy név a szakmában.
Ugyanakkor létezik két olyan Fender Telecaster modell is, a John 5 Signature Telecaster és a John 5
Bigsby Signature Telecaster, amelyeknek egészen érdekes fejformájuk van.

 Felületkezelésnél, mivel a nyakat már ellátták selyemfényű lakkozással, ezért csupán a test festéséről
és/vagy lakkozásáról kell gondoskodnunk. A gyártók manapság leginkább háromfajta bevonatot
alkalmaznak: nitrocellulóz, (poli)uretán, vagy poliészter alapút. A vélemények megoszlanak velük
kapcsolatban, ám az általános vélekedés alapján a nitro jobb játszhatóságot, az uretán, vagy még inkább a
poliészter pedig nagyobb strapabíróságot jelent a bevonatnál (ez az egész gitárra értendő, vagyis a testre
és a nyakra, valamint a fogólapra egyaránt).
Az igénybevétellel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a sokat zenélők, de még inkább a sokat
koncertezők gitárjainak egyik nagy ellensége az emberi izzadság, a verejték, amely a legjobb bevonatokat
is kikezdi. Ma már ilyen „koptatott” gitárok is kaphatóak – például ezen az oldalon néhány efféle, az
eredeti hangszereken a gitárosuk használata következtében lekopott „mintát” utánzó „Vintage Icon
Series” elektromos gitár látható.
Egyébként a nitro(cellulóz), (poli)uretán, vagy poliészter alapú festékek és lakkok a festékboltokban is
beszerezhetőek, és még jobb, ha kétkomponensű, nagyobb ellenálló képességű bevonatban
gondolkodunk. Ezek felhordását elvégezhetjük otthon is festékszóró pisztollyal, azonban az a
legbiztosabb, ha megbízunk vele egy szakembert. Az elérni kívánt bevonattól függően a felhasznált
anyagok sokféle variációs lehetősége miatt a pontos ár meghatározhatatlan, ezért számoljunk az
anyagárra és a munkadíjra együtt legalább 5.000 – 10.000,- Ft-ot.
 Nyakrögzítő lemez csavarokkal már 700,- Ft-ért vásárolható, vagy kapható eredeti Fender American
Telecaster nyakrögzítő lemez is 3.140,- Ft-ért.

Ezeket összeszerelve már van egy távolról(!) gitárnak látszó tárgyunk, amely eddig legalább 24.840,- Ftunkba került, plusz a test festése és/vagy lakkozása, mely akár még egyszer ugyanennyibe is kerülhet – két
darab fa egyben!
Ennél a pontnál álljunk meg egy pillanatra!
Azt hiszem, az már most, rögtön a legelején, alig néhány tétel (test, nyak, azok felületkezelése, valamint
összerögzítése) után tisztán látszik, hogy nem lesz olcsó(bb) a saját magunk által épített, összeszerelt
elektromos gitár sem.
Ha pedig azt nézzük, hogy egy boltban vásárolható vadonatúj, a Fender „kommersz(ebb)” gyártmányaként
Squier márkanevet viselő legolcsóbb „igazi” Telecaster-t, az Affinity-t jelenleg már 54.900,- Ft-tól meg
lehet kapni, gondolom, néhányan már most elvetik az ötletet.
Főként, ha még a használt elektromos gitárok között is körülnéznek (célszerűen az általános internetes
„használtpiacok” helyett valamelyik „szakoldalon”, például itt vagy itt), mert azok között – igaz, egy kis
szerencsével, de – ki lehet fogni jó ár-érték arányú gitárokat.

No, nem baj, menjünk tovább!

A külső fém- és műanyag alkatrészek (más néven hardverek) a gitáron fentről lefelé
A fém alkatrészek leginkább króm színűek, azon kívül általában arany, nikkel, fekete, valamint ritkábban
csont vagy fehér színűek. Az áruk a színüktől függően eltérő, a krómozottak a legolcsóbbak.
 Hangolókulcskészletet vásárolhatunk már 3.780,- Ft-ért is, vagy akár eredeti Fender Vintage Tele-t
16.000,- Ft-ért vagy American Standard-et 20.000,- Ft-ért.
 Húrvezetőből egy vagy kettő van az eredeti Telecaster-ek fején, ezt párban már 320,- Ft-ért is
vásárolhatunk, ám kapható akár 2.150,- Ft-ért is (alul a „LEÍRÁS” feliratra kattintva jön elő a teljes lista).
 Felső nyereg nincs a vásárolt nyakon, ezt külön kell ráépítenünk. Ilyet legolcsóbban 350,- Ft-ért
vásárolhatunk, ám kapható eredeti Fender csont nyereg 2.000,- Ft-ért, vagy Tusq XL grafit 3.500,- Ft-ért,
esetleg kompenzált műanyag nyereg 11.550,- Ft-ért.

csont

Tusq XL grafit

kompenzált műanyag

Aki semmit sem akar a véletlenre bízni, az vegyen és szereljen fel egy satus nyerget 8.600,- Ft-ért, ám ez
a véleményem szerint megjelenésében nem illik egy Telecaster-re (már a kompenzált is kérdéses).
 Koptató lemez vásárolható már 2.490,- Ft-ért is, vagy anyagtól és színtől függően sokkal nagyobb
választékban (alul a „LEÍRÁS” feliratra kattintva jön elő a teljes lista) 5.300,- Ft-tól 26.400,- Ft-ig (a
legdrágább a polírozott alumínium) is kapható, de a leggyakoribb a 3rétegű fekete vagy fehér, mindkettő
5.300,- Ft.

Megjegyzendő, hogy bár ez a legismertebb és leggyakoribb formája a Telecaster koptató lemezének,
akadnak olyan Telecaster-ek is, amelyeken egyáltalán nincs koptatólemez, leginkább a Fender Select
Series Telecaster-ek között, illetve léteznek más, egyéb formájú koptatólemezek is, akár az előbbi
csoportban, akár például a Classic Series Telecaster-ek, vagy a Classic Player (és Cabronita) Series
Telecaster-ek között.

 Az elektronika potmétereinek, kapcsolójának alátétlemezét legolcsóbban 1.230,- Ft-tól vásárolhatjuk
meg, de akár 6.600 – 10.550,- Ft-ért (alul a „LEÍRÁS” feliratra kattintva jön elő a teljes lista) is kapható.
 A potméterek forgatógombja a Telecaster-eken általában fém, illetve azok teteje is lehet a lapos kiviteltől
az ún. „dóm” alakún át a kúposig sokféle. Ilyeneket vásárolhatunk már 470,- Ft-ért, ám kapható
jelöléssel ellátott 1.650,- Ft-ért, vagy megfelelő potméterhez akár koncentrikus emeletes is 4.650,- Ft-ért.
Fontos, hogy mindig az adott potméterhez vásároljunk „sapkát”, ugyanis azok forgó tengelyének
átmérője különböző lehet!
 Húrpersely a húrok gitártesten átvezetéséhez 1.140,- Ft./készlet (190,- Ft./darab) ártól 2.650 – 3.450,Ft./készlet (alul a „LEÍRÁS” feliratra kattintva jön elő a teljes lista) árig kapható különböző színekben és
hosszúságban.
A húrok testen átvezetése hozzátartozik az eredeti Telecaster-ekhez, ám ha ezt mellőzni akarjuk, arra is
van mód, csupán abban az esetben ennek megfelelően kell húrlábat választanunk – lásd a következőkben.
 A húrláb kiválasztása előtt először is el kell döntenünk, milyen hangszedőt akarunk ahhoz beszerelni.
Amennyiben a hagyományos Telecaster kivitelnek megfelelően (ferde) single-coil-t, akkor megfelel egy
hagyományos 3babás, vagy egy modernebb 6babás Tele húrláb. 3babás húrlábat tiszta króm kivitelben
2.410,- Ft-tól, de akár eredeti Fender Vintage kivitelben 16.750,- Ft-ért is vásárolhatunk.

Sajnos, 6babás eredeti Fender-t nem sikerült fellelnem kis hazánkban:

Amennyiben humbucker hangszedőt akarunk a hídhoz felszerelni, jobb, ha nem állunk neki levágni egy,
az eredetinek megfelelő húrlábat, hanem inkább más típusú fix húrlábat szerelünk fel.

Ilyen lehet egy 6babás fix húrláb 1.810,- Ft-ért, ám akár 9.900,- Ft-ért is, vagy egy „high tech” 36.300,Ft-ért:

Az előzőek okán 6babás fix húrláb található például az Artist Series Telecaster-ek több példányán, a
Blacktop Series Telecaster-eken, a Classic Player (és Cabronita) Series Telecaster-ek szinte mindegyikén.
A másik lehetséges megoldás egy ún. „Tune-o-matic” rendszerű híd, amelyet készletben már 2.890,- Ftért vásárolhatunk, ám kapható önállóan akár 13.400,- Ft-ért is:

Ha pedig végleg lemondunk a húrok testen átfűzött rögzítéséről, akkor a Tune-o-matic hídhoz vehetünk
egy ún. „Stop-tailpiece” húrrögzítő húrlábat is 10.600,- Ft-ért (érdekesség, hogy a legolcsóbb Tune-omatic készletek már tartalmazzák ezt is, a drágábbak közül viszont nem mindegyik):

Ilyen van például a Jim Adkins JA-90 Telecaster Thinline-on is.

S ha már nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a fix húrláb kérdését, akkor a sokféle ún. „Wrap Over”
rendszerű húrláb (vagy vannak gyártók, ahol „Bridge-Tailpiece-Combination”-nek nevezik) közül
valamelyiket szereljük fel, amely egyszerre látja el a húrláb, illetve a híd szerepét:

A különböző tremolós vagy Bigsby-s húrlábakkal itt most nem foglalkozom:

Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az előbbiből a mai napig léteznek modellek a
Fender kínálatában, ilyen például a Classic Player Tele Deluxe w/Tremolo, vagy a J5 Triple Tele Deluxe.
Az utóbbiból pedig készült kifejezetten a Fender Telecaster-hez való húrláb, amellyel szerelt modell a
Fender Custom Shop-ba tartozó John 5 Bigsby Signature Telecaster, vagy a Squier-ek között a Vintage
Modified Cabronita Telecaster With Bigsby:

Sőt, a hab a tortán a piezo-akusztikus húrlábbal szerelt Acoustasonic Tele.
 A jack-aljzat takarólemeze is különböző lehet, ez szintén egyéni ízléstől függ, illetve attól, hogy melyik
Tele külső megjelenésére akarjuk a leginkább hasonlíttatni két kezünk szülöttét. Négyszögletes és ovális
lemezt is már 190,- Ft-ért vásárolhatunk, ám kapható kerek süllyesztett kivitel 1.000,- Ft-ért is.
 Minőségi jack-aljzatot mono kivitelben 700,- Ft-tól, vagy sztereo kivitelben 770,- Ft-tól vásárolhatunk.
 Hevedertartó már 160,- Ft-os darabáron, ám speciális hevederrögzítéssel akár 6.750,- Ft-ért is kapható.
 Azt hiszem, sokan egyetértenek velem, hogy egy „homemade Telecaster”-hez (is) Fender gitárheveder
illik, amelyet legolcsóbban itt találtam 3.810,- Ft-ért.

 Húrkészletnél eldöntheti a gitáros, hogy illem alapján a gyárinak megfelelően egy .009–.042 vagy .010–
.046 méretű eredeti Fender-t vásárol 1.620 – 2.190,- Ft-ért, vagy egy talán minőségibb Ernie Ball-t 1.750
– 3.450,- Ft-ért, esetleg egy D'Addario-t 1.820 – 4.700,- Ft-ért rak rá, netán tovább válogat a többi
húrgyártó termékei között. De, ha nem ódzkodik a különlegességektől, akkor veheti a Blacktop
Telecaster Baritone-t mintának, és B-re hangolt .013–.017–.020–.042–.052–.065 húrokon is játszhat.

Tehát ismét csak röviden összefoglalva most ott tartunk, hogy az előző 24.840,- Ft-os költséghez (amelyben
a test felületkezelése még nem volt bent) most hozzájött még legalább 19.300,- Ft. Vagyis legalább 44.140,Ft. + felületkezelés költségből, azaz összesen legalább kb. 50.000,- Ft-ból van egy már közelről is
elektromos gitárnak látszó tárgyunk, amiből már „csak” a hangszedő elektronika hiányzik. De az még
hiányzik!
Van még, aki ezek után velem tart?
Elvégre – megismételve az előző fejezet végén írtakat –, ha azt nézzük, hogy egy boltban vásárolható
vadonatúj, a Fender kommersz(ebb) és ennek köszönhetően olcsó(bb) gyártmányaként Squier márkanevet
viselő „igazi” Telecaster-t jelenleg már 54.900,- Ft-tól meg lehet kapni, vagy ha még a használt elektromos
gitárok között is körülnézünk, elvégre ott egy kis szerencsével igen jó ár-érték arányú gitárokat is ki lehet
fogni már ebben az ártartományban is, akkor belefuthatunk egy még jobb vételbe, bizony már elgondolkodik
az ember, hogy valóban megér-e ennyit a belefektetett időnk, pénzünk, energiánk.
A lehető legegyszerűbben összefoglalva: vitathatatlan, hogy házilag se tudunk olcsóbban kihozni egy
elektromos gitárt, mint amennyiért a boltban megvásárolhatjuk.

Sebaj, azért menjünk csak tovább, fejezzük be, mit elkezdtünk!

Hangszedő elektronika
 Hangszedők... hmm… huhh... nem egyszerű! Úgy vélem, a gitárok hangzásának megítélése a
legszubjektívebb dolgok közé tartozik. Ebben a hangszer testének és alkatrészeinek anyagain kívül
leginkább a hangszedők játszanak szerepet. Nem véletlen, hogy nem egy olyan gitárosról hallani, s még
csak nem is kizárólag a legnagyobb nevek között, aki még a nagy gitárgyártók bevált modelljein is
lecseréli a hangszedő(ke)t, pedig ott aztán tényleg minőségi termékekről van szó.
S mindemellett azt se felejtsük el, hogy létezik gyárilag 1 hangszedővel ellátott Telecaster is, például a
híres Classic Series ’50s Esquire, illetve gyártanak 3 hangszedővel ellátott Telecaster-eket is, ilyen
például a Modern Player Telecaster Plus, a Blacktop Telecaster Baritone, a Deluxe Blackout Tele, a
Deluxe Nashville Tele, a Deluxe Nashville Power Tele, a J5 Triple Tele Deluxe, az American Nashville
B-Bender Telecaster, a James Burton Telecaster, vagy a Vintage Hot Rod ’60s Telecaster.
Emiatt viszont nem lehet általános, mindenre és mindenkire érvényes dolgokat kijelenteni ebben a
témakörben. Már csak azért se, mert a helyzetet bonyolítandó vannak passzív és aktív hangszedők (a
passzívak általában olcsóbbak, azonban az aktívakhoz a drágább árukon túl külön áramellátás is
szükségeltetik). Az alábbi válogatás csupán „kóstoló”, nagyon óvatos kedvcsináló.
A Telecaster-ek egyik jellemzője a fémborítású, testbe csavarozott nyaki hangszedő:

Effélét már 1.840,- Ft-tól vásárolhatunk, ám akár annak közel 10-szereséért, 16.900,- Ft-ért is kapható. A
felső árhatár a csillagos ég.
A húrláb vagy a híd hangszedője hagyományosan egy nyitott fekete single-coil a híres ún. „Twang”
hangzással:

Ilyet már 1.710,- Ft-ért vásárolhatunk, ám az előzőhöz hasonlóan akár annak kb. 10-szereséért, 16.900,Ft-ért is kapható. A felső árhatár szintén meghatározhatatlan.
Ilyeneket készletben, összehangolt, úgymond egymáshoz gyártott kivitelben is vásárolhatunk, amelyeket
általában a nagyobb, igényesebb gyártók készítenek. Eredeti Fender gyártmányú készletben Original
Vintage Telecaster szett 38.900,- Ft-ért, vagy Custom Texas Special Telecaster szett 39.900,- Ft-ért is
kapható, de egyes kézzel gyártott hangszedő készletek például 50.400,- Ft-ba kerülnek. Ám, ha
megnézzük a készletek árát, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen nem olcsóbbak, mintha két, egy nyaki
és egy hídi hangszedőt külön-külön vennénk meg.

A single-coil-ok között további lehetőség lehet…
egy vintage vagy hagyományos nyitott single-coil:

egy kerámia lap mágneses nyitott single-coil
(más néven penge- vagy késmágneses):

egy fedett single-coil:

egy, a megjelenésében az eredeti nyaki hangszedőhöz hasonló, fémborítású, ún. „rúzs” single-coil:

egy ún. „szappantartó” vagy „gombos” P-90:

egy ún. „kutyafülű” P-90:

egy ún. „kenyérpirító” single-coil, amely első pillantásra humbucker-nek tűnhet:

egy single-coil méretű, hagyományos vagy kerámia lap mágneses humbucker:

egy, a Fender Precision Bass elektromos basszusgitárok hangszedőjének elrendezéséből továbbfejlesztett
extravagáns Z-elrendezésű single-coil, vagyis egy ún. „Z-coil”:

Ezeknek a lényege, hogy a magasabb, illetve a mélyebb húrok mágnesei külön-külön van tekercselve, s
ennek köszönhetően bár egyszeres tekercselésűek, azaz single-coil-ok, valójában a single-coil-októl,
illetve a dupla tekercselésű humbucker-ektől is eltérő hangzást adnak. Ilyesmi „normál” single-coil-ban
is létezik, sőt, ebben már variálnak a 8-as alakban (középen keresztezett) tekercseléssel is:

Tovább növeli a variációs lehetőségek listáját, amennyiben humbucker hangszedőt is szerelünk a
gitárunkba (főként a húrlábhoz szokták), mivel azok között még nagyobb a választási lehetőségünk úgy a
méretüket, mint a kivitelüket tekintve.
Méretben a „normálon”, azaz a hagyományoson kívül van az előbb említett single-coil méretű, vagy
pedig a mini-humbucker is:

Kivitelben pedig a hagyományos méretű humbucker is lehet…
egyszínű nyitott, ún. PAF-humbucker:

kétszínű ún. „zebra”:

kerámia lap mágneses:

az előzőek megjelenését vegyítő külsejű:

hagyományos fémmel fedett:

modern fedett:

a Fender cég jellegzetes humbucker-e:

ún. „kenyérpirító” Filter’Tron:
(single-coil-os hangzással):

fémborítású, ún. „rúzs” humbucker:

kifejezetten tremolóval szerelt gitárokhoz gyártott humbucker, azaz ún. „trembucker”:

Az összes hangszedőnél, úgy a single-coil-oknál, mint a humbucker-eknél, egyszerre beszélünk a
hangzásról, illetve a nem elhanyagolható külső megjelenésről.
Természetesen az említetteknél jóval nagyobb a választék, csak a legismertebbeket mutattam meg.
Fontos, hogy egy-egy típuson belül ahány gyártó, szinte annyiféle kivitel, azaz ugyanannak a típusnak a
különböző gyártmányai között jelentős különbség tapasztalható. De, ha valóban végignézzük a Fender
Telecaster-ek gyári kínálatát, akkor azt tapasztaljuk, hogy szinte mindegyik típusú hangszedő
megtalálható valamelyik Telecaster modellen.
Bármelyik fenti hangszedőről elmondható, hogy a rájuk költhető összeg felső határa kb. a csillagos ég.
Nyugodtan kijelenthető, hogy a hangszedők egy elektromos gitár árának akár a felét is kitehetik.
Íme, egy részletes cikksorozat a hangszedőkről: 1 – 2 – 3
A hangszedők bekötésénél óriási variációs lehetőség van attól függően, hogy milyen hangszedőket
vásároltunk, és azokat hogyan szeretnénk bekötni. Például amennyiben humbucker hangszedőt is
beszerelünk gitárunkba, javasolt kihasználnunk a single-coil-lá felezés lehetőségét.
Szerencsére ma már a legtöbb bekötési rajz elérhető az interneten, elég a keresőbe beírnunk a
kulcsszavakat, például:

 Potmétereket és hozzájuk kondenzátorokat, továbbá a hangszedő-váltó kapcsolót, és esetleges kiegészítő
kapcsoló(ka)t a hangszedőknek, illetve azok bekötési módjának megfelelően kell választanunk.
 Végül, de egyáltalán nem utolsósorban ne feledkezzünk meg arról, hogy mindezeket, azaz a
hangszedőket, a potmétereket, a kapcsolókat, illetve a jack-aljzatot össze is kell kötnünk! Nagyon nem
mindegy, hogy ezt milyen vezetékekkel és hogyan végezzük! Praktikus, hogy kapható komplett
elektromos szerelvényezés, amely tartalmazza a potmétereket, a kapcsolókat, a jack-aljzatot, a kábelezést,
illetve magát a kapcsolási rajzot is, már 10.200,- Ft-ért.

Nos… ennyi volt a „bevásárlólista”!
A rengeteg variációs lehetőség után azt láthatjuk, hogy 2014. januári árakon egy házi készítésű, vagy
pontosabban, nyelvtanilag helyesebben fogalmazva egy házilagos összeszerelésű Telecaster ára az eddigi
számolást folytatva nagyságrendileg kb. 60.000,- Ft. alatt semmiképpen sem áll(hat)na meg.
Kihangsúlyozandó, hogy az alapárat(!) látjuk, és az se lett olcsóbb a legolcsóbb anyagok és alkatrészek
felhasználásával se, mint egy gyári kész gitár. De ugye, azt senki se várja, hogy a legolcsóbb alapanyagok,
alkatrészek felhasználásával készült gitár ugyanazt fogja nyújtani, mint egy drágább?!? S az is látható volt,
hogy egy-két minőségibb, és emiatt drágább alkatrész megvásárlásával pillanatok alatt többszörös (legalább
2-szeres, ám általában 4-5-szörös) áraknál, illetve összköltségnél tartunk. Nyilván mindenkinek leginkább a
pénztárcája, másodszor pedig az egyéni ízlése, s egyéb kedve, no meg a józan esze határozza meg, hogy
milyen alkatrészeket vásárol(na) saját kézzel összerakott gitárjához.
Hozzá kell tennünk, mert fontos: forintálisan nem kifejezhető a beleölt időnk (az „órabérünk”) és az
energiánk (úgy a saját szellemi és fizikai energiánk, mint a készítés során menet közben felhasznált energia,
a világítás, a gépek által felhasznált villamos áram, az esetleges fűtés, vagyis egy szóval a rezsink)!
A számolgatás során már többször is említettem, hogy egy boltban vásárolható vadonatúj, a Fender cég
„kommersz(ebb)” gyártmányaként Squier márkanevet viselő legolcsóbb „igazi” Telecaster-t, az Affinity-t
jelenleg már 54.900,- Ft-tól meg lehet kapni.
A legolcsóbb eredeti, már Fender márkanevet is viselő Telecaster pedig, amely a kis hazánkban elérhetőek
közül a Modern Player Telecaster Plus, jelenleg itt 129.900,- Ft-ba kerül.
A kettő közötti ársávot célozta meg az igen jó ár-érték arányú elektromos gitárokat készítő Vintage cég,
amelynek Telecaster copy-jai, a V52 BS, valamint a V62 AB 74.900,- Ft-ba kerülnek.
A végösszeggel kapcsolatban érdekesség, hogy a már az elején is említett 2010. évi cikkben egy kőris testű,
teljesen juhar nyakú Stratocaster copy-t 285.000,- Ft-ból hoztak ki, míg egy éger testű, valamint rózsafa
fogólapos juhar nyakúra kb. 260.000,- Ft-ot számoltak. A Telecaster-ek valamivel kevesebbe kerültek ott és
akkor.
A keresett anyagokban tájékozódási alapul használt valódi Fender American Special Telecaster 251.900,Ft-ba, továbbá az American Deluxe Telecaster pedig 445.900,- Ft-ba kerül.
A kis hazánkban ezen anyag elkészültekor, 2014. januárjában fellelhető legdrágább eredeti Fender
Telecaster modell a James Burton Telecaster, amely itt 555.900,- Ft-ba kerül. Igen, van, aki ennyi pénzt
kiad egy elektromos gitárért, különben nem árulnák.
Csak érdekességképpen: a Fender cég mostani teljes kínálatában pedig a jelenlegi legdrágább Telecaster a
Merle Haggard Signature Telecaster, amely 8.200,- $-ba kerül. Állítólag gitározni is lehet rajta…
Nem hagyható figyelmen kívül ez a 2007. évi, két különböző Squier Telecaster-t összehasonlító cikk sem.
Érdemes ugyanott a többi összehasonlító tesztet is elolvasni!
Itt egy cikk a Fender Telecaster Custom-ról, amelyben többek között a Fender cég humbucker-éről is szó
esik (2010. október).
Itt egy eredeti Fender American Vintage ’52 Telecaster-t bemutató cikk (2008. március).
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban itt egy „Telebration!”, azaz a Telecaster 1951-es megjelenésének 60.
évfordulójára megjelent cikk (2011. június).
Úgy vélem, noha egyértelmű, hogy a bolti árnál nem lehet házilagosan (sem) olcsóbban kihozni egy
Telecaster copy-t, az előzőekhez képest meglehetősen jó ár-érték aránya lehet egy megfelelő
körültekintéssel kiválasztott anyagokból megfelelő alapossággal, gondossággal összeszerelt „homemade
Telecaster”-nek – már csak eszmei is, elvégre a két kezünk munkáját tisztelhetjük(!) benne.

Egyéb lehetséges „utak”…
Következő „szint” lehet a gitárépítésben (de lefelé), ha egy kit-et vásárolunk, és azt magunk szereljük össze:

Személy szerint ezt nem tartom túl jó megoldásnak, mert bár gyakorlásnak kitűnő, s az a képzetünk
támadhat, hogy ez sokkal könnyebb az előzőnél, mégsem az. Egyrészt csupán annyival egyszerűbb, hogy
mindent megkapunk a csomagban, vagyis csak az utánajárást takarítjuk meg. Másrészt viszont ezzel rögtön
a hátránya is jelentkezik, elvégre mindent egyben kapunk, és nincs meg a lehetőségünk a különböző
darabok, alkatrészek összeválogatására. Ráadásul a végeredmény a munkánktól függetlenül ugyanúgy
elmaradhat a várt-remélt minőségtől, mintha egy nem megfelelő gitárt vásároltunk volna.
További lehetőségünk, amely jelentősen egyszerűsíti a dolgunkat, ha veszünk egy alapként szolgáló, tehát
alapjaiban megfelelő Telecaster másolatot, és azt pofozzuk ki. Na, azért nem ennyire:

Ebben az esetben az a legfontosabb, hogy a faanyag legyen minél jobb minőségű, mivel a hardvert
könnyebb feljavítani.
Elég sokan gyártanak Tele-copy-kat, azonban amelyikről az olcsóbb gyártmányok közül eléggé jókat (talán
a legjobbakat) lehetett hallani, az sokak szerint a Westone. Kedvcsinálónak itt egy cikk a Westone
elektromos gitárokról, illetve egy teszt a Stratocaster copy-jukról, és egy másik teszt a Les Paul copy-jukról.
Egy Westone márkájú Telecaster copy, mely a Westone XT-10 típusnevet viseli, kiváló alapanyag lehet a
minőségi éger testével, jávor nyakával, natúr lakkozásával, és azonnali cserére nem szoruló Wilkinson
hangszedőivel:

Ezekre azonban azonnal le kell csapni, ha feltűnik egy a használt gitárok piacán, és ha komolyan gondolja
valaki, mert a Westone-okat már nem gyártják, így nincs utánpótlás. (Egyébként a Westone XT-10 ára
2009-ben 170 euró volt – az abban az évben erőteljesen ugrándozó árfolyamtól függően ez kb. 44.900 –
53.750,- Ft-os árat jelentett.)
Természetesen más gyártók gitárjait is ki lehet fogni megfelelő áron, ha elég körültekintő, s egyúttal
naprakész az ember. Érdemes a külföldi bemutató oldalakat is böngészni, mert ott is sok használható infót
szerezhetünk, hiába szubjektív egy gitáros által a saját hangszeréről írt vélemény. Akad például Tele-copy,
konkrétan ez az SX, amelyet az egyik felhasználója bemutatójában úgy jellemez, hogy kiváló alap lehet egy
projekthez.
S akár teljesen az alapoktól magunk építjük az elektromos gitárunkat, akár egy készen vásároltat újítunk
és/vagy javítunk fel, feltétlenül javasolt a teszteken kívül a különböző magyar vagy külföldi fórumokat is
látogatni, olvasgatni, s ne szégyelljünk kérdezni sem! Nem egy fórumon futhatunk bele nagyon is hozzáértő
emberekbe, kik segítőkészek, és nem árt, ha hallgatunk a tapasztalatukra, tudásukra! Sok kellemetlenséget
takaríthatunk meg ezzel magunknak.
DE!
A végére érve gondoljuk át még egyszer az egészet!

Fontos kijelentenem, hogy bár esetleg néha néhol nem így tűnhetett, ám egyáltalán nem elvenni akarom a
kedvét senkinek, egyszerűen rá akarom ébreszteni a kedves olvasót, hogy ez az egész egyáltalán nem
egyszerű!
Nagyon más ez, mint amikor valaki egy autógyárban futószalagon gyártott gépkocsi helyett egy lökött „Hot
rod”-ot fabrikál, mert azon eleve látszik, hogy direkt nem hasonlít semmire, semmi hagyományosra. Ha
ilyesmiben gondolkodik valaki, akkor ne „valódi” elektromos gitárnak álljon neki, hanem egy úgynevezett
„szivardoboz” elektromos gitárnak, amelyet könnyebb elkészíteni, könnyebb szerelni, vagyis amellyel
sokkal hamarabb és könnyebben célt érhet, és még ugyanúgy fel is lehet vele lépni egy színpadon.

Természetesen egy ilyen is lehet igazán szép és jó, korrekt munka:

S A LÉNYEG, A LEGFONTOSABB:
Bármennyire is bütykölős és/vagy javítgatós valaki, sose feledje el, hogy azt a rengeteg időt, amit a
gitárja megépítésére fordítana, egy készen megvásárolt gitáron történő gyakorlással is töltheti, s azzal
sokkal előrébb juthat a tényleges cél, a gitározás szempontjából!
Ha pedig mégis belevágtok?
Akkor sok sikert mindenkinek!

