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Bár manapság már Dunát lehet rekeszteni az elektroakusztikus gitárokkal (is), és nagyjából ugyanannyi 

elektroakusztikus gitárt találunk a boltok hangszertartóin, mint tisztán akusztikust, ez utóbbi gitároknak 

továbbra is létjogosultságuk van.  Kicsi ugyanis rá az esély, hogy mindig mindenki mindenhol akusztikus 

erősítővel mászkáljon, és ez nem is szükséges, hiszen akár egy házibuliban, akár egy tábortűznél, ám még 

egy kisebb, mondjuk iskolai fellépésnél sincs arra szükség, elég a gitár tiszta akusztikus hangzása. 

 

Ha esetleg mégis azon tűnődnénk, hogy „egyszerű” akusztikus vagy elektronikával ellátott gitárt vegyünk, 

akkor itt egy elgondolkodtató eszmefuttatás arról, vajon kell-e, s ha igen, akkor mennyire kell nekünk egy 

elektroakusztikus gitár. 

 

 

Itt olvasható egy részletes leírás a fémhúros gitárok kialakulásáról, történetéről, fejlődésükről, amelyet 

feltétlenül ajánlunk mindenki figyelmébe, mielőtt továbbolvasna! (2012. május) 

 

 

A 6 fémhúrral szerelt, sík fedlapos, köznyelven western vagy (régebben) folk gitárnak is nevezett gitárokat 

nagyon sokféle szempont alapján lehet rendezni.  Az alábbiakban inkább támpontot akarunk adni a 

vásárláshoz, illetve használathoz, mintsem örök érvényű igazságokat leszögezni. 

 

 

http://www.musztydobay.hu/
http://www.musztydobay.hu/gitaroktatas-elektroakusztikus.html
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=&oldal=cikkek/is_2012_05_25_gitartortenete2&hol=&kategoria=&honnan=&mennyit=#top


Legfőbb gitárformák és méretek (méretarányos ábrákkal, ám a teljesség igénye nélkül): 

 

 

 

 

 

 
 

 

Egy kis jelmagyarázat: 

 A „size” angolul méretet jelent – ugyanakkor az 1/4, 1/2, stb. csak a testméretet jelenti, s előfordulhat 

(ez gyártótól függ), hogy más méretű nyak van az adott méretű testen (például létezik olyan gyártó, 

mely a 7/8-os klasszikus gitárjára normál 4/4-es méretű fémhúros gitár nyakát rakja). 

 A „fret” angolul az érintő – a 12-fret-es gitároknál a nyak a 12. érintőnél csatlakozik a testhez, azaz 12 

bundon tudunk „szabadon” játszani.  A 14-fret-eseknél értelemszerűen a 14. érintőnél, ez utóbbi ezért a 

nagyobb játszhatóság miatt kedveltebb. 

 A betűk egy-egy névvel (is) ellátott modellt jelölnek, mint például a talán legismertebb „D”, mint 

Dreadnought, vagy „OM”, mint Orchestra Modell, stb. 

 Az „Uke” az ukuleléket jelöli.  Közöttük a „B” a bariton, a „T” a tenor, a „C” a koncert, illetve a „0” a 

normál méretű, vagy más néven szoprán ukulelét jelöli. 

Az ukulelékről ebben a cikkben olvashattok részletesebben. (2011. október) 

http://www.premierguitar.com/Stream/StreamImage.aspx?Image_ID=4C5F3415-6968-400E-A6C9-7111AC5E5733&Image_Type=image
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_nh_2011_10_24_legkisebb&hol=cikk&kategoria=&honnan=0&mennyit=10#top


Ha az előzőleg bemutatott legnépszerűbb méreteket, illetve formákat vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, 

hogy a fémhúrral szerelt gitároknál manapság (is) a sík fedlapos Martin gitárok testméretei a 

legelterjedtebbek a hangszerépítők között.  Pedig a gitár amerikai történetében nem ők voltak az első 

gyártók.  Voltak már évtizedekkel hamarabb működő gitárkészítő manufaktúrák, azonban a Martin volt az 

első, mely az összes többi közül minden tekintetben kiemelkedett, és a figyelem középpontjába került.  E 

cég működése során jött létre a legtöbb újítás.  A Martin adta azokat a formákat is, amelyeket ma majdnem 

mindegyik kisebb, fémhúros gitárt gyártó cég előszeretettel (szinte milliméterre) lemásol és alkalmaz.  

Ezeknek a gitároknak a formái a gitárosokat és a gyártókat egyaránt vonzzák, mert ismertek és beváltak, 

ezért ezeket utánozni mindig biztos eredményt ígér.  A Martin által kitalált testformák jelölése szinte 

szabvánnyá vált. 

 

Egy példa a nagy gitárosok ragaszkodására a Martin gitárjaihoz, illetve együttműködésükre a céggel: 

az Eric Clapton nevével fémjelzett 000-28 EC és 000-28 EC Sunburst, ugyanis „Mr. Slowhand” többek 

között egy 1966-os Martin 000-28 gitárral játszott a nevezetes 1990-es MTV (= Music Television, és nem 

Magyar Televízió!) Unplugged felvételén (a szériaszáma #208511, és csekély 186.700,- $-ért, azaz bő 

37millió forintért kelt el a 2004. évi Crossroads Guitar Auction rendezvényén): 

 

 
 

 

A másik nagy, a gitárok formavilágára, valamint építésükre maradandó hatást gyakorló gyártó, a Gibson az 

1930-as években kezdte igazi sikertörténetét, amikor hangosabb, nagyobb testű gitárokra volt szükség, 

olyanokra, melyek egy zenekarban is megállták a helyüket.  Ekkor a mandolin készítésnél alkalmazott 

építési módot felhasználva kezdték gyártani nagyobb számban az archtop, azaz domború testű akusztikus 

gitárokat.  A domborított tetejű gitárt Gibson már 1900. körül megépítette, egy nagyméretű 17 ½”-os Jumbo 

fazonú gitárt ovális hangnyílással.  Ez tekinthető a későbbi Super 400 előfutárának. 

 

 

Már csak a csodás képek miatt is érdemes végignézegetni az alábbi, kifejezetten a régi Martin és Gibson 

hangszerekkel foglakozó honlapokat: 

 Vintage Martin Guitars 

 Early Martin Guitars 

 Old Gibson Guitars 

 Early Gibson 

 

Ezeknek a hangszereknek jó része mind a mai napig „működőképes”, ami talán nem meglepő, ha több száz 

éves hegedűkre gondolunk, ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy a klasszikus zenei hangszerekhez képest miért 

veszik kevésbé „hangszer-számba”, vagy némelyek akár miért nézik le az akusztikus gitárokat. 

 

http://www.martinguitar.com/guitars/guitars/model/item/210-000-28ec.html
http://www.martinguitar.com/guitars/guitars/model/item/211-000-28ec-sunburst.html
http://www.youtube.com/watch?v=w24A2eesrUA
http://www.youtube.com/watch?v=w24A2eesrUA
http://www.vintagemartin.com/
http://earlymartin.com/
http://oldgibson.com/
http://earlygibson.com/


A Martin és a Gibson cégek formái a mai napig mérvadóak a legtöbb fémhúros sík fedlapos gitártest 

kialakításában.  A legnépszerűbb formák az alábbiak: 

 

 
 

 

Ugyanakkor szemléletes megtekinteni a fémhúros akusztikus gitárok történetére, kialakulására, fejlődésére 

legnagyobb hatást gyakorló gyártók mai fémhúros akusztikus gitárkínálatát: 

 a Martin-nál természetesen kapható 0 méretű 12 érintős, 00 és 000 méretű 12 és 14 érintős, OM 14 

érintős változatban, Dreadnought-okból 12 és 14 érintős, Jumbo és Grand Jumbo 14 érintővel, M (0000) 

és Grand Performance is 14 érintős változatban, továbbá utazó gitárok és ukulelék; 

 a Gibson (és a hozzá tartozó Epiphone) jelenlegi választékában pedig 00 méretűek, kicsi és normál 

Dreadnought-ok, különböző kivitelű Jumbo-k és Super Jumbo-k találhatóak, illetve más ismert 

modellek „álnévvel” ellátva; 

 

…utánuk egy „második generációs” gyártó akusztikus gitárjait: 

 például a Guild kínálatában található Orchestra (azaz OM) és Grand Orchestra modell 14 érintővel, 

Dreadnought-ok 12 és 14 érintős változatban, Jumbo 14 érintővel, illetve Concert modell is 14 érintős 

változatban; 

 

…mindemellett egy „harmadik generációs” gyártó kínálatát: 

 például a Takamine gitárjai között szerepelnek a New Yorker testűek, amelyek a legkisebb teljes méretű 

gitárjaik, az OM-ek (azaz Orchestra Modell-ek), a Dreadnought-ok, az FXC modellek (amelyek a 

hagyományos Grand Concert modellhez állnak közel), a NEX testűek, amelyek sarkítva „kicsi skálájú” 

Jumbo-k, illetve a „valódi” Jumbo-k; 

 

…valamint egy megbízható „kommersz” gyártó akusztikus gitárjait: 

 például a Cort gitárok különféle típusjelzései és típusnevei között-alatt találunk Parlor gitárokat, 

Concert modelleket, Dreadnought-okat (például az Earth-sorozat), Super Jumbo-kat (például CJ-

sorozat); 

 

…végül pedig egy kis manufaktúra kínálatát: 

 például a Dowina kínálatában már „csak” Grand Auditorium-ok, Dreadnought-ok, és Jumbo-k 

szerepelnek. 

 

 

Mint az egyértelműen látszik, egyre kisebb (nevű) gyártóknál egyre kisebb a választék, és érthető módon 

egyre inkább csak olyan modelleket tartanak, amelyeket biztosan el tudnak adni a népes számú konkurens 

modell (és márka) ellenére is. 

 

 

A leggyakoribb, legismertebb kivitelekről az alábbiakban ejtünk pár szót. 

http://www.martinguitar.com/guitars/guitars/sizetype.html
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments.aspx
http://www.guildguitars.com/instruments/?gtype=acoustics
http://www.takamine.com/guitars/
http://www.cortguitars.com/en/instruments/acoustic-guitars
http://dowina.eu/by-shape/


Dreadnought 
(jelentése: rettenthetetlen; az ilyen formájú gitár ugyanis nevét az I. világháború nevezetes brit 

csatahajójáról, az 1906-ban vízre bocsátott HMS Dreadnought-ról, pontosabban annak jellegzetes 

szembenézeti alakjáról kapta, lásd alább) 

 

 

  
 

Ezeket más néven leginkább D-típusú vagy D-méretű gitárként ismerjük. 

 

Az első Dreadnought gitárokat a C. F. Martin & Co. 1916-ban gyártotta kifejezetten a boston-i székhelyű 

Oliver Ditson Company kiskereskedő számára.  Érdekes, hogy azok még nem viselték a Martin nevet, 

hanem Oliver Ditson márkanévvel futottak Boston-ban és New York-ban.  Ezek a Dreadnought-ok még csak 

a Martin gyártási sorszámait se viselték, helyettük az Oliver Ditson Company saját sorszámai szerepeltek 

rajtuk, és így voltak feltüntetve a Ditson cég katalógusaiban is egészen az 1920-as évek végéig, amikor a cég 

tönkrement.  Minden gitáros szerencséjére a Martin és a Dreadnought túlélte őket. 

 

Jelenleg úgy tekintenek erre a gitárra, mint a „standard”, pedig a megjelenésének idején, 1916-ban a 

legnagyobb méretű gitár volt a maga 15 ⅝” (396,8 mm.) szélességével. 

 

1931-től kezdte meg a C. F. Martin & Co. a Dreadnought gitárokat Martin márkanév alatt gyártani.  Mivel a 

Ditson-nak gyártott gitár több tekintetben is különbözött a modern Dreadnought-októl, ezért D-1, illetve D-2 

típusjellel látták el a készülő gitárokat.  A D-1 vagy később Ditson Dreadnought 111-ként gyártott modell 

volt a korábbi Ditson-féle (balra), a D-2 pedig a modernebb, ma is ismert változat (jobbra): 

  
 

A D-1 manapság leginkább a viszonylag ritka 12 érintős Dreadnought-ok formájában köszön vissza ránk 

(még a Martin kínálatában is mindössze kétfajta van belőle). 

 

A mélyebb hangzás a Dreadnought gitárok egyik, akkoriban még szokatlan jellemzője, mert a zenészek 

megszokták a tiszta magas hangokat és a kevésbé hangsúlyosságot a „standard méretű” hangszerektől.  A 

Dreadnought és a country zenészek azonban egymásra találtak, hiszen épp egy „basszusos” hangszer kellett 

az ének, a hegedűk, és a bendzsó mellé-alá. 

 

http://www.martinguitar.com/guitar-care/care-guide/inactive-models/item/507-ditson-dreadnaught-111.html?Itemid=6
http://www.martinguitar.com/guitars/guitars/sizetype/itemlist/category/72-d-12-fret.html


Manapság a Dreadnought gitárok már mindenhol, az akusztikus gitárzene minden stílusában megtalálhatóak, 

és a kifejlesztő Martin cég éves termelésének kb. 80%-át adják.  Az összes forma közül talán ez a 

legnépszerűbb, és feltehetőleg a viszonylag egyenes vonalainak köszönhető egyszerűbb gyárthatósága miatt 

ez a legkedvezőbb árú fémhúros akusztikus gitártípus, amely biztosan megtalálható valamennyi gyártó 

kínálatában. 

Ugyanakkor egyes vélemények szerint ez az egyik legkevésbé kényelmes gitár, amelynek inkább a 

hangossága az erénye, míg a hangzásában egyes hangi részletek elvesz(het)nek más modellekhez képest. 

 

Néhol ez is saját, az eredetitől különböző megjelölést kapott – hogy a Martin mellett a másik, a gitárok 

történetére nagy hatást gyakorló márkát említsük, a Gibson-nál Hummingbird: 

 
 

…de náluk található a „kis Dreadnought-okként” leírt Songwriter-sorozat is.  Az Epiphone-nál egyszerűen 

DR-típus a Dreadnought, ugyanakkor van olyan gyártó is, mint például a Cort, ahol ugyanazt a 

Dreadnought-formát megtaláljuk több típusnév alatt is más-más kivitelben (az Acoustic Fuel-sorozattól 

kezdve az AS-sorozat egyes modelljein, illetve az Earth-sorozaton át az MR-sorozatig). 

 

Azért az is érdekes, hogy a Dreadnought-okat például a Gibson nem önálló kategóriaként ismeri el, hanem a 

„szögletes vállú” (Square Shoulder) csoportba sorolja.  Hiába: a konkurencia csak konkurencia. 

 

 

Az alábbi képen látható 1990-es Martin HD-28P modell volt a C. F. Martin & Co. által épített 500.000., azaz 

félmilliomodik hangszer.  Érdekessége, hogy ennek a Dreadnought-nak a fedlapját a teljes akkori 

személyzet aláírta: 

 

http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Square-Shoulder/Gibson-Acoustic.aspx?ProductGroup=Songwriter_Series
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Square-Shoulder/Epiphone.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Square-Shoulder/Epiphone.aspx
http://www.cortguitars.com/en/instruments/acoustic-guitars
http://www.cortguitars.com/en/series/acoustic-fuel-series
http://www.cortguitars.com/en/series/as-series
http://www.cortguitars.com/en/series/earth-series
http://www.cortguitars.com/en/series/mr-series
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Square-Shoulder.aspx


Jumbo 
(jelentése: óriási méretű) 

 

 

 

 
 

 

A Gibson cég Jumbo testformája könnyedén azonosítható körkörös alsó kidomborodásáról.  Bár a Gibson a 

Jumbo megnevezést általánosságban használta minden 16” (406,4 mm.) méretű gitárra, a legtöbb gitáros 

számára ez a kifejezés inkább a formát, és nem a méretet jelöli.  Ma már a Gibson is megkülönbözteti 

Jumbo, valamint Super Jumbo akusztikus gitárjait – a Martin-nál ez utóbbit Grand Jumbo-nak nevezik. 

 

Ez a tipikus forma számos Gibson gitár jellegzetessége, kezdve az eredeti, Robert Johnson által is használt 

„kicsi” 13”-os (330,2 mm-es) L-1 modelltől (amely utódját ma is gyártják Robert Johnson L-1 néven): 

 

 

http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Jumbo.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Super-Jumbo.aspx?Page=1
http://www.martinguitar.com/model/item/170-grand-j-28lse.html
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Small-Body/Gibson-Acoustic/Robert-Johnson-L-1.aspx


…az 1938-ban elkészített 17”-os (431,8 mm-es) J-200 Super Jumbo modellig, amely az idők során számos 

kiváló zenész ismertetőjegyévé vált, és jelenleg is számos kivitelben kapható: 

 

 
 

 

Egyes gitárépítők, mint például a chicago-i Larson fivérek 21”-os (533,4 mm-es) Jumbo modelljei már az 

extrémitás határait súrolják: 

 
 

 

Természetesen mind a mai napig gyártanak mások is különböző Jumbo-kat – például Steve Klein első 

látásra egyedi megjelenésű, formájú Jumbo gitárjairól (is) lett ismert: 

 

 

http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Super-Jumbo.aspx?Page=1
http://www.larsonbrothersguitars.com/
http://www.kleinguitars.com/


Cutaway 
(jelentése: kivágott) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sokan még a 14 érintős nyak által kínált lehetőségeknél is jobb hozzáférést szeretnének a nyakhoz, és 

hajlandóak ezért feláldozni a gitár testének egy részét, amely a hangzás gyengülésével és/vagy romlásával 

jár(hat).  A bevágással ellátott – „Cutaway” megnevezésű, a típusjelzésben általában „C”-vel vagy „Cut”-tal 

jelölt – sík fedlaposok nem sokkal a II. világháború után jelentek meg.  Népszerűségük egyre nőtt az 

erősítők, illetve később, az 1970-es évektől, a gitárokba építhető különböző hangszedő elektronikák 

fejlődésével, amelyek kompenzálni tudták-tudják az elveszített akusztikus hangzást. 

 

A gitár testének kivágása a legváltozatosabb formájú és mértékű lehet, például: 

 

   
 

 

Ennek gyakorlatilag csak a képzelet szab határt, azonban kiemelendő, hogy a hangzás romlásán túl a 

hangszer árát is növeli, s ha valóban elektronika nélküli „egyszerű” akusztikus a vágyott gitár, akkor 

meggondolandó, hogy megéri-e több pénzt kifizetni egy „Cutaway” kivitelért. 

 

 

Íme, egy rövid eszmefuttatás arról, vajon kell-e nekünk, és ha igen, mennyire kell egy „Cutaway” gitár. 

 

 

 

http://www.musztydobay.hu/gitaroktatas-cutaway.html


Különleges fémhúros sík fedlapos akusztikus gitárok 
 

 

A tölgy faanyag felhasználása nem jellemző a gitárkészítésben.  Alkalmazása akkor vált híressé-hírhedté, 

mikor Bob Taylor 1995-ben tömör, raklapnak szánt hulladék tölgyfából elkészítette az első Pallet (angolul 

raklap) gitárját, hogy bebizonyítsa, a hangzást nem elsősorban a faanyag, inkább a gitárépítő tehetsége 

határozza meg.  A gitár hát- és oldallapjai, valamint a nyaka készült tölgyből, a fedlapja pedig borovi 

fenyőből vagy Hemlock fenyőből, ezt nem tudni pontosan.  A visszajelzések szerint a hangja meglepően jó. 

A „raklap gitár” listaára 10.000,- $ (akkori árfolyamon 1.256.900,- forint) volt! 

 

 

 



Talán a legismertebb különlegesség az akusztikus gitárok világában a ládagyártók által készített gitárok 

hagyományát felelevenítő szivardoboz-gitár.  Ugyanakkor a hangzó testként felhasznált szivar-, illetve 

egyéb fadobozok korlátozott mérete miatt ezek legtöbbje nem 6húros, hanem 4húros, és közülük sok az 

ukulele méretű.  Szintén a méretbeli hátrányokat kiküszöbölendő sok dobrót, illetve elektronikával felszerelt 

példányt találhatunk közöttük.  Az internet tele van „hogyan készíts szivardoboz-gitárt” videókkal. 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=cigar+box+guitar+how+to+make&oq=cigarbox+gu&gs_l=youtube.1.2.0i10l10.648016.657201.0.659828.32.24.8.0.0.1.286.3489.5j17j2.24.0...0.0...1ac.1.-Ii1tTNjgH0


Hangzásvilág 
 

 

Ez egy egészen szubjektív témakör, nem is szabad sokat írni erről, ugyanakkor meg nem kerülhető. 

 

El lehet(ne) kezdeni leírni, hogy a leggyakoribb fémhúros akusztikus gitárok teste ilyen fából készül, a 

fedlapjuk olyan fából, a nyakuk pedig amolyan fából, azonban semmi értelme.  Manapság, hogy egyrészt 

tudjuk már, mekkora különbség van az ugyanazzal a névvel szerepeltetett fafajták között (mikor úgymond 

már a mahagónit is „hamisítják”), másrészt hogy olyan faanyagokhoz is hozzányúlnak a gitárgyártók, 

amelyek felhasználása korábban nem volt jellemző, értelmét veszítette egy efféle leírás. 

 

Ugyan el lehet mondani néhány általánosságot, mint például, hogy a mahagóni testű és fenyő fedlapú 

gitárok hangja meleg, a cédrus fedlaposoké pedig csilingelően fényes, azonban ez is csak elméleti 

kiindulópont lehet.  Semmit se könnyű elképzelni, hát még egy hangot, hangzást. 

 

Annál inkább kijelenthető, sőt, fontos felhívni a figyelmet, hogy egy gitár vásárlásakor nem elég az adott 

gyártó adott modelljét a leírása alapján katalógusból kiválasztani, hanem az általunk megvásárolandó adott 

gitárt magát kell meghallgatnunk! 

Sőt, még ennél is tovább menve, ha ugyanannak a sorozatnak több példánya is található az üzletben, akkor 

lehetőleg minden egyes példányt meg kell hallgatni, mert még egy típuson belül is lehetnek eltérések 

kivitelben és hangzásban! 

 

A gitárkészítéshez felhasznált faanyagok hangzásra gyakorolt hatásáról az alábbiakban lehet utánanézni: 

 gitártest faanyagai 

 gitárnyak faanyagai 

 

 

Fontos továbbá, hogy az általunk keresett hangzásvilágnak megfelelő húrokat is tegyünk a hangszerünkre!  

Ez értendő úgy az anyagukra, mint kivitelükre, vagy vastagságukra. 

 

A gitárhúrokról ebben az anyagomban olvashattok részletesen. 

 

 

Az alábbi linkeken néhány fémhúros sík fedlapos akusztikus gitárról olvashattok részletes bemutatókat egy 

igazán hozzáértő, Szabó Sándor gitárművész tollából: 

 

 Dowina akusztikus gitárok (2012. augusztus) 

 Furch akusztikus gitárok 1. (2008. november) 

 Furch akusztikus gitárok 2. (2011. április) 

 Klema akusztikus gitárok (2012. január) 

 Lakewood akusztikus gitárok (2006. február) 

 Samick akusztikus gitárok (2008. december) 

 Taylor akusztikus gitárok (2007. december) 

 

 Furch OM33-SR (2009. június) 

 Furch OM34-SR Custom (2012. január) 

 Furch OOM-34 (2010. február) 

 Furch RD32-SM (2009. június) 

 Furch S23 CR-CUT (2008. november) 

 Furch S24 SR-CUT (2008. november) 

 Furch S40 CM-CUT (2008. november) 

 Lakewood Custom Bariton (2006. március) 

 

 

http://www.alexagitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=421&lang=hu
http://www.alexagitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=431&lang=hu
http://www.musztydobay.hu/francois-gitarhurok.pdf
http://www.sandorszabo.com/htmlek/hu_index.html
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2012_08_17_dowina&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2008_11_10_furch1&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2011_04_04_furch&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2012_01_02_klema&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2006_02_19_lakewood&hol=cikk&kategoria=2&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_2008_12_15_samick&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_2007_12_09_taylor&hol=cikk&kategoria=2&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2009_06_09_furch_om33&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2012_01_10_furch&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2010_02_10_furch_oom&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2009_06_09_furch_rd32&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2008_11_11_furch2&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2008_11_12_furch3&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2008_11_13_furch4&hol=cikk&kategoria=2&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2006_03_27_lakewood&hol=cikk&kategoria=2&honnan=20&mennyit=10


Akusztikus basszusgitárok 
 

 

 

 

 
 

Az akusztikus basszusgitár (angolul: Acoustic Bass Guitar, néhol csak A.B.G.) felépítése a sík fedlapos 

fémhúros akusztikus gitáréra hasonlít, a gitár teste azonban valamivel nagyobb. 

 

Az akusztikus basszusgitár ősei egyidősek a „modern” akusztikus gitárokéval, azaz a XIX. század közepén 

már ismertek voltak.  A modern akusztikus basszusgitárt mégis csak az 1960-as években kezdték el 

kifejleszteni. 

 

Ennek egyik úttörője Ernie Ball volt, aki George Fullerton-nal együtt fejlesztette ki az Earthwood nevű 

basszusgitárt, amely 1972-ben jelent meg: 

 

 



Az 1980-as évek elején, amikor az MTV elindította az „Unplugged-divatot”, több cég is elkezdett akusztikus 

basszusgitárt tervezni, fejleszteni, s mára tucatnyi cég állt neki már csak presztízsből is akusztikus 

basszusgitárokat gyártani.  Egyik-másik tényleg működik akusztikusan is: 

 

például a Guild által gyártott B-30: 

 

 
 

 

vagy a Steve Klein és Bob Taylor által közösen egy évtizeddel később tervezett AB-2 modell: 

 

 
 

 

…továbbá a Peavey, a Stoll, a Furch gyártmányai, de vannak olyanok is szép számmal, amelyek csak külső 

megjelenésükben hasonlítanak az igazi akusztikus hangszerre, így ez utóbbiak csak hangszedővel 

használhatóak, azaz elektroakusztikus basszusgitárok. 

 

Tisztán akusztikus basszusgitárt csak a nevesebb gyártók készítenek.  Ez valószínűleg részben azért van így, 

mert a vastagabb húrok nagyobb feszítéssel terhelik meg a hangszert, és ez bizonyos minőségi színvonalat 

feltételez, amely az árcédulán is visszaköszön, és szűkebb vásárlói-felhasználói réteget képez. 

 

Itt egy Furch Durango BM-40 akusztikus basszusgitár részletes bemutatója olvasható. (2009. június) 

 

http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2009_06_09_furch_b40&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10

