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Az akusztikus archtop gitár még ma is tradicionális hangszernek számít.  Külsőleg a vonós hangszerek 

ismertetőjegyeit hordozza, s a bő száz évvel ezelőtti megjelenése óta zenészek ezreit bűvölte el.  Egyaránt 

használják a modern zene és a hagyományosabb dallamok megszólaltatására. 

 

Az archtop akusztikus gitárok közös külső jegyei: 

 6 fém húr, azonban az általánosan elterjedt 6húroson kívül létezik még 4húros tenor, 7húros, 9húros, 

illetve 12húros változata is; 

 ívelt fed- és hátlap (bár készülnek sík hátlappal is), amelyek az értékesebb hangszereknél egy darab 

tömör fából vannak kézzel kifaragva, az olcsóbb megoldásoknál pedig formára lamináltak, vagy a még 

olcsóbb megoldásoknál CNC-marással készülnek – fontos leszögezni, hogy mindegyik technika 

megfelelő minőséget biztosít; 

 legtöbbször a vonós hangszerekéhez hasonló f-hanglyukak, esetleg azok alternatívái; 

 az alsó hanglyukat részben vagy teljesen eltakaró koptatólap; 

 szintén a vonós hangszerekéhez hasonló, csak gyakran fémből készült „lebegő” húrtartó; 

 mozgatható, állítható híd, amely általában két darabból áll; 

 a nyak a 14. bundnál csatlakozik a testhez; 

 a magasabb minőségű kiviteleknél a bundokon a pont jelölők helyett téglalap, trapéz, vagy egyéb 

formájú, mintájú berakások alkalmazása. 

 

http://www.musztydobay.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=GGOiDF6eAB4
http://www.youtube.com/watch?v=GGOiDF6eAB4
http://www.youtube.com/watch?v=WatC-mihuoA


Az archtop gitár kialakítását gyakran Orville Gibson-nak tulajdonítják, ő ugyanis 1898-ban 

szabadalmaztatott egy mandolint, amelynek hegedűszerű ívelt fed- és hátlapja volt, mindkettő egy-egy darab 

tömör fából készült, az oldalai is egy darab fából készültek, a hangszer teste vastagabb volt középen, mint a 

szélein, hiányoztak belőle a belső merevítések, támaszok, összekötő elemek, hidak, és mindezekkel a 

teljesítményt és a hangzás minőségét akarta fokozni. 

 
 

 



Valójában mégse Gibson volt az első, aki ezt a kivitelezést alkalmazta. 

 

Például a gitárkészítő A. H. Merrill már 1896-ban szabadalmaztatott egy nagyon modern megjelenésű 

hangszert, amely a gitár és a mandolin típusának a keveréke volt, tojás alakkal, abroncs-szerű szélekkel, 

fokozatosan domborodó fed- és hátlappal, fém húrtartóval, könnycsepp alakú hanglyukakkal, és amely 

hangszer erősen hasonlított az 1930-as évek archtop gitárjaira. 

 

Egy másik átmeneti design az olcsó ún. „Parlor”, azaz a koncert gitároknál kisebb testű gitár volt a lebegő 

húrtartóval, és a mozgatható húrlábbal olyan gyártóktól, mint a Stella, vagy a Harmony, mely cégek szoros 

kapcsolatban álltak a korai blues-zenészekkel.  S bár a „Parlor gitár” igazi népszerűsége az 1950-es évekig 

tartott, ma ez is reneszánszát éli – leginkább a fingerpicking gitárosok között.  Meghatározó jellemzője a 

hangzásának fényessége, valamint a kis(ebb) méretéhez képest olykor meglepően nagy hangja. 

 

A legkorábbi, még a XIX. század végén, majd a századforduló környékén készült Gibson tervek vezették be 

a tömör fából kifaragott ívelt fedlapot, növelték a hangszer méretét, azonban még meghagyták az ovális 

vagy kerek hanglyukat.  Kissé félrevezető lehet, hogy mivel több nagynevű gyártónál, így a Gibson-nál is, a 

gitár típusjele vagy megnevezése elsősorban a hangszer méretét és alakját jelöli, ezért ugyanazzal a 

megjelöléssel találhatunk archtop és sík fedlapos változatot is. 

 

 

Gibson Style O 1898-ból: 

 

 
 

 

Gibson L-1 1906-ból: 

 
 

 

Ezen az oldalon, illetve ezen az oldalon láthatunk pár képet azokról a csodás Gibson gitárokról és 

mandolinokról, amelyekhez Orville Gibson-nak még személyesen is köze volt.  Külön figyelemre méltóak a 

ritka belső fotók! 

 

 

 

 

 

http://www.stellaguitars.com/
http://harmonyguitarsusa.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Parlor_guitar
http://www.youtube.com/watch?v=B8m_Do46-Tc
http://www.earlygibson.com/
http://www.oldgibson.com/


1919-ben a Gibson cég a lanyhuló eladások miatt a zenész-zeneszerző-tanár-mérnök fizikus-hangszerkészítő 

mester Lloyd Loar-t bízta meg a hangszereik áttervezésével.  Más hangszerek, leginkább mandolinok mellett 

1923-ban megjelent a Gibson L-5, amely már az új design jegyeit hordozta magán: 

 

 
 

Itt egy rövid bemutató videó hallható róla. 

 

 

Ez volt az első olyan gitár, amelyen a vonós hangszerekre jellemző f-hanglyukak voltak láthatóak. 

Ennek alkalmazásán kívül Loar alkalmazta először a közel párhuzamos merevítést a fedlap belső oldalán.  Ő 

vezette be a hosszabb nyakat is, amely a 14. bundnál csatlakozott a testhez, és aminek köszönhetően a nyak 

jobban játszhatóvá vált, egyúttal pedig a híd közelebb került a test középpontjához.  Szintén az ő nevéhez 

kötődik annak bevezetése, hogy a fogólap test fölé benyúló része „lebeg” a test felett, mivel korábban bele 

volt abba építve, hozzá volt rögzítve a fedlaphoz. 

 

Továbbá úttörő használója, alkalmazója volt a „Virzi Tone Producer”-nek, amely egy lucfenyőből készült, a 

fedlaphoz rögzített kiegészítő lemez volt a hangszer testében, és amely egy kiegészítő, hangzást javító 

eszközként „dolgozott”. 

 

   
 

 

Bár az új hangszermodellek kereskedelmileg megbuktak, és Lloyd Loar pár év múlva, 1924-ben otthagyta a 

Gibson-t, a Loar nevével fémjelzett Gibson hangszerek a zenészek körében azóta is a legértékesebb és 

legkeresettebb húros hangszerek közé tartoznak.  Sőt, a Gibson a honlapján a mai napig külön oldalt szán 

Lloyd Loar-nak, amely név azóta már önálló hangszermárkaként is ismert. 

 

A Gibson cég Loar távozása után is továbbfejlesztette az L-5-öst, és az újabb változtatásoknak köszönhetően 

(amelyek egy része külsőleges volt, például 16”-ról 17”-ra növelték a testméretét) a modell 1934-ben érte el 

ismertségének tetőfokát.  Nem véletlen, hogy a hagyományőrző 1934-L5 a mai napig szerepel a 

kínálatukban. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Loar
http://www.youtube.com/watch?v=KrlmeqiQN8o
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Firebird/Gibson-USA/Firebird-X/Lloyd-Loar.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Firebird/Gibson-USA/Firebird-X/Lloyd-Loar.aspx
http://www.theloar.com/
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Archtop/Gibson-Custom/1934-L5.aspx


Az egyik első gitáros, aki már az 1920-as években sikeresen használta szólóhangszerként is az (akkor még 

tisztán) akusztikus archtop gitárt a dzsesszben, Eddie Lang (eredeti nevén Salvatoro Massaro) volt, akit 

emiatt „a Dzsesszgitár Atyjának” is szoktak nevezni.  Ő leginkább Gibson L-4 és L-5 gitárokon játszott. 

Eddie Lang adja elő a Perfect-et. 

 

 

Ezt követően sok neves amerikai hangszerkészítő, nevezetesen az olasz-amerikai John D’Angelico New 

Yorkban („Little Italy”-ban), valamint tanítványa, Jimmy D’Aquisto, továbbá más európai bevándorlók, 

mint a lengyel születésű William Wilkanowski, a svéd származású Charles Stromberg és fiai Bostonban, 

azon kívül egyes nagy gyártók, főleg a Gretsch és az Epiphone, illetve Európában olyan gyártók, mint a 

Höfner és a Hagström kezdtek el archtop gitárokat építeni. 

 

Érdekességképpen a példa kedvéért érdemes megemlíteni, hogy D’Angelico 32 aktív hangszerkészítő éve 

alatt összesen 1.164 gitárt készített – össze se lehet hasonlítani ezt a mai sorozatgyártással, nem véletlenül 

kerülnek csillagászati összegekbe az egykor a keze alól kikerült, és máig fennmaradt hangszerek. 

 

Abban, hogy az archtop gitár a reneszánszát éli, nagy szerepe van a gitárépítők egymásra gyakorolt 

hatásának is, amely ugyan néha kimerítette a plágium, illetve az ipari kémkedés fogalmát.  Például 

D’Angelico korai gitárjai a Gibson L-5 modelljének a mintájára készültek, viszont a Gibson Johnny Smith 

modellt csak D’Angelico gitárjainak a megjelenése után tervezték – apró poén, hogy Johnny Smith 

D’Angelico-rajongó volt.  Az Epiphone szintén a Gibson irányvonalát követte (pedig akkor még két külön 

érdekeltségű cégről beszélhettünk), csakúgy, mint a Gretsch és a Guild. 

 

 

D’Angelico Style B: 

 

 
 

Ezen a videón egy 1938-as D’Angelico Style B archtopot láthatunk-hallhatunk. 

 

 

Gibson Johnny Smith: 

 

   
 

Így szól egy Gibson Johnny Smith. 

http://eddielang.com/el_home.html
http://www.youtube.com/watch?v=ggJCrl9oEgQ&feature=fvwrel
http://blog.metmuseum.org/guitarheroes/john-dangelico/
http://blog.metmuseum.org/guitarheroes/james-daquisto/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilkanowski
http://en.wikipedia.org/wiki/Stromberg_Guitars
http://www.gretsch.com/
http://www.epiphone.com/
http://www.hofner.com/
http://www.hagstromguitars.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Smith
http://www.guildguitars.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qfAPrKXseio
http://www.youtube.com/watch?v=LKKryLv_oC8


Természetesen más gitárépítők is hatottak egymásra: 

Albanus vegyítette a D’Angelico-féle kidolgozást Stromberg átlós merevítőjével, amelyet Billy Baker tett 

igazán népszerűvé. 

Az ébenfa-bronz csuklópántos húrtartó Albanus, Phil Petillo, majd Jimmy D’Aquisto munkája nyomán vált 

tökéletessé. 

D’Aquisto úgy fejlesztette a különálló hanglyukat, ahogy a német gitárépítő, Artur Lang tette azt 25 évvel 

korábban. 

És még sorolhatnánk… 

 

Egy-egy gyártó termékein belül is tetten érhető a fejlődés, még a legnagyobb neveknél is.  A már előtte is 

létező Super-400 modell például az 1940-es években a Gibson-nál bekövetkezett váltást jelzi az X-

merevítésről a párhuzamosra (a régebbi Super-400-tól külsőleg leginkább a lebegő húrtartó kivitelében 

különbözik). 

 

Gibson Super-400: 

 
 

Itt egy rövid bemutató videó látható róla. 

 

 

Számos hangszerkészítő és gitáros úgy vélekedik, hogy az X-merevítéssel készülő archtop gitárok jobban 

megfelelnek az egyéni szóló játékra, valamint az akkordos dallamjátékra, míg a (közel) párhuzamos 

merevítéssel készülő archtop gitárok a ritmusjátékra kedvezőbbek. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Petillo
http://jazzgitarren.k-server.org/lang.html
http://www.youtube.com/watch?v=8WirJakvRfI


Néha történtek-történnek a gitárok formavilágában is elkalandozások, ahogyan például az alábbi, időrendi 

sorrendbe állított három „Teardrop”, azaz „Könnycsepp” gitáron is megfigyelhető: 

 

 

1957-es D’Angelico Special Cutaway New Yorker:  

 

 
 

 

D’Aquisto Solo Teardrop 1993-ból: 

 
 

 

John Monteleone Teardrop gitárja 2008-ból… 

 

 
 

…amelyet ezen a felvételen Woody Mann szólaltat meg. 

 

 

A fejlődés természetesen a zenészek érdeme is, hiszen a gitáros a legmegbízhatóbb kapocs a gitárkészítő s a 

valóságos igények között. 

 

A fejlesztések ma is folytatódnak, noha még mindig elsősorban jazz, blues, esetleg country hangszerként 

tartják számon, vagy big band-ek és swing zenekarok használják. 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150232593265409
http://woodymann.com/


Az archtop akusztikus gitár hangját nagymértékben meghatározza a kivitelezés és az alapanyagok.  

Kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy a magas hangok éppen olyan „kövéren” és tisztán szóljanak, mint a 

gazdag basszusokkal kevert közepek, és ez a tulajdonság nem jellemző a sík fedlapos rokonára. 

 

Egy jó minőségű, kézzel épített archtop gitár elkészítése a gitárépítés legmagasabb művészi szintje, amely 

hasonló képességeket igényel, mint a klasszikus hegedűkészítés. 

 

A „teljes méretű” archtop gitárok a sík fedlapos Jumbo-k és Super Jumbo-k mellett a legnagyobb méretű 

gitárok közé tartoznak a 19”-os, azaz 48,26 cm-es testméretükkel. 

 

Az építésüknél felhasznált faanyagok közül a fedlap kialakításánál az európai luc, a sitka fenyő, valamint az 

Engelmann-fenyő a leggyakrabban alkalmazott, mert könnyen beszerezhető, nem túl drága, s megfelelő 

piaca is van.  Továbbá felhasználnak még más tűlevelűeket is, mint például a vörösfenyőt, vagy a cédrust.  A 

hátlapok általában juharfából készülnek. 

Sokan azt gondolják, hogy jelentős hangzásbéli különbség van a sűrűn és a ritkán erezett fa között, a valóság 

azonban az, hogy nincs, csupán a sűrűn erezett fa sokkal népszerűbb. 

 

Számos nagyszerű hangszerépítő mester használt olyan faanyagokat, amelyek a mai mérce szerint hangzás 

szempontjából rossz minőségűnek számítanak.  Nagy nevek, többek között Stradivari, Guarneri, D’Angelico 

és Lloyd Loar nem kis sikerrel használtak olyan faanyagot, amelynek nem volt szabályos az erezete, csomós 

volt, vagy más hasonló szépséghibával rendelkezett.  A mai hangszerkészítők közül Benedetto készített 

ilyen, építkezéseken használt fenyőből készült archtop akusztikus gitárt: 

 

 
 

 

A tradicionális archtop gitár rezgőteteje, fedlapja fenyőből készül.  A hát- és oldallapok puha juharfából.  A 

nyak kemény amerikai habos juharfából.  Ugyanakkor manapság például a mahagónit is előnyben részesítik 

számos jó tulajdonsága mellett, ám ezen kívül is számos egyéb fafajtát felhasználnak. 

 

Ne feledjük el, hogy minél könnyebb a hangszer, annál érzékenyebb a hangzás.  Ebben a faanyagok mellett 

a hangszer egyéb részegységei, például a gitár fejének a mérete és kialakítása, vagy a hangolókulcsok 

és/vagy a húrtartó anyaga és mérete, sőt, akár a berakások és szegélyek eltávolítása-elhagyása is nagy 

szerepet játszanak. 

 

A domború rezgőtető kialakítása nem könnyű feladat.  A hangzás kialakítása már a fedlap formájának kézi 

gyaluval történő megformálásával elkezdődik.  Közben a hangolási folyamat részeként hüvelykujjal 

nyomást gyakorolnak a fedlapra, valamint ujjbegyükkel kongatják azt, ahogyan ezen a videón Robert 

Benedetto, a világ egyik legjobb és legelismertebb akusztikus dzsesszgitár készítője bemutatja, s a készülő 

archtop fedlap reagálása a gitárépítő szakma legnagyobbikainak sok mindenről árulkodik. 

Ez Benedetto-ék honlapja. 

Ez a rövidfilm körbevezet bennünket Benedetto gitárkészítő üzemében. 

Ebben a rövidfilmben a Benedetto gitárok három szériáját mutatják be. 

http://www.youtube.com/watch?v=CXm5utfTd_4&feature=related
http://benedettoguitars.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3uipbCj-74k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pb8e4V7XW3k


Ez Stephen Marchione-nak, egy fiatal gitárkészítőnek a honlapja, aki előszeretettel mutatja be videókon azt 

is, hogy például hogyan készíti el egy archtop gitár részeit és hogyan rakja össze azokat, illetve hogyan 

alakítja ki a már összeragasztott gitártest széleit és véglegesíti a fedlapot. 

Ő készít olyan archtop gitárt is, mint például a 15”-os bariton gitárja, mely bár hangszedővel fel van 

szerelve, a hangszedője ugyanúgy „lebeg” a fedlap felett, mint a nyak: 

 

 
 

 

Ezen a videósorozaton végignézhetjük a 2011-ben elhunyt Jimmy Foster hangszerkészítő mester és 7húros 

dzsesszgitáros által kézzel készített archtop gitár munkafázisait: 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  

 

 

A test felületének kezelésében a nitro-cellulóz bevonat a legelterjedtebb, azonban szóba jöhet még az olajjal, 

vagy szesszel történő fényezés is – ez utóbbi az úgynevezett francia politúrozás, amely a tradicionális 

bútorkészítésből lehet ismert.  A legtöbb mai modern bevonat, mint a „poly-” vagy epoxibevonatok” nem 

megfelelőek, azok a keménységük miatt inkább rontanak az archtop akusztikus gitárok hangzásán. 

 

 

Az archtop gitárok jelenlegi fejlesztési csúcsa a legújabb anyagok és technológiák felhasználása.  Ilyenek 

például a Ken Parker kezei közül kikerülő, szénszál felhasználásával készülő high-end archtop gitárok: 

 

 
 

Itt látható-hallható egy Ken Parker-féle akusztikus archtop gitár bemutató videója. 

 

http://www.marchione.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Wm71tKG1xYA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TQgBej3p4no&feature=bf_prev&list=ULD9qOkWhS260&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=TQgBej3p4no&feature=bf_prev&list=ULD9qOkWhS260&index=7
http://www.marchione.com/instruments/archtops/baritone-archtop
http://www.fosterguitars.com/
http://www.fosterguitars.com/
http://www.youtube.com/watch?v=AhkPU9zslQk
http://www.youtube.com/watch?v=L8t1S0tjKLY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=O3Ptx86R7zc&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ZwumVoYzBos&feature=BFa&list=ULO3Ptx86R7zc
http://www.youtube.com/watch?v=xoSokHXXrPI&feature=BFa&list=ULZwumVoYzBos
http://www.youtube.com/watch?v=_eP4yDXPcoM&feature=BFa&list=ULxoSokHXXrPI
http://www.youtube.com/watch?v=Of3GpBeyGmY&feature=BFa&list=UL_eP4yDXPcoM
http://www.kenparkerarchtops.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bnr8NorNg8E


A kiegyensúlyozott hangzás érdekében a vonós hangszereknél is bevált tradicionális f-hanglyuk az 

optimális.  Ugyanakkor az archtop gitárok hanglyukai a hagyományos f-lyukon kívül számtalan variációban 

fordulnak elő.  Íme, néhány példa a leggyakoribb típusaikról: 

 

 

Gretsch G-400 Synchromatic – könnycsepp vagy macskaszem alakú hanglyukakkal: 

 
…amellyel így szól. 

 

 

D’Aquisto Solo – minimalista stílusú hanglyukakkal: 

 

 
 

…amellyel így szól. 

 

 

Benedetto Floral – virágot mintázó hanglyukakkal: 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NgcOWEtzDzE
http://www.youtube.com/watch?v=uHWQ4k9BF70


De a különlegességek nem csupán a gitár és/vagy a hanglyukak formájában, esetleg a felhasznált anyagok 

fajtájában lehetnek. 

 

 

Legendás a Scott Chinery(’s) Blue Guitar Collection, azaz Scott Chinery kék gitár gyűjteménye. 

Chinery 2000-ben bekövetkezett haláláig leginkább arról volt híres, hogy övé volt a világ legnagyobb és 

legimpozánsabb gitárgyűjteménye.  Az ő érdeme mégse csupán a több, mint 1.000 hangszer összegyűjtése, 

gyűjteménybe rendezése volt, hanem ama munkálkodása, hogy növelje a gitár iránti tiszteletet, megjelenítse, 

mint műalkotást és mint az amerikai kultúra egyik ikonját.  Még azt is el tudta érni, hogy a méltán híres 

Smithsonian Intézet Amerikai Történelem Nemzeti Múzeuma is rendezett egy művészeti kiállítást „A 

Gitárnak”. 

Scott a legbüszkébb a kék gitárokból álló gyűjteményére volt.  Ennek ihletője egy csodálatos, 1994-ben 

készült kék sunburst színű D’Aquisto Centura Deluxe volt: 

 
 

Ezt nevezte a leghangosabb, legtisztább, legtökéletesebb gitárnak mindazok közül, amelyeken valaha 

játszott, pedig több ezer gitár megfordult a kezei között. 

Ezt követően Chinery megbízást adott az általa legjobbnak tartott 22 kortárs hangszerkészítőnek, hogy 

építsenek egy-egy akusztikus gitárt úgy, ahogyan azt ők elképzelik, szabad kezet adva nekik.  A két 

megkötés mindössze az archtop akusztikus kivitel, illetve a kék szín lett.  Szándéka az volt, hogy 

bebizonyítsa, egy mai modern kivitelű akusztikus gitár is lehet olyan jó, mint bármelyik „vintage”. 

A hangszerek elkészültek, és nyugodtan kijelenthető, hogy a végeredményben még azok is 

gyönyörködhetnek, akik alapvetően berzenkednek a festett, színezett fa gitáron való alkalmazásától, és 

megrögzötten ragaszkodnak a natúr fa megjelenéshez. 

 

 

http://www.themomi.org/museum/Chinery/index.html
http://www.si.edu/
http://americanhistory.si.edu/
http://www.themomi.org/museum/Chinery/article/3.html


Az alábbi kép Scott Chinery otthonában készült (Tom’s River, New Jersey) 1996. tavaszán, a kék gitár 

gyűjtemény debütálásakor.  Ülnek (balról jobbra) Arlen Roth, Scotty Moore, Tal Farlow, Jack Wilkins.  

Mögöttük további kék gitárokkal a kezükben (balról jobbra): Jimmy Vivino (sapkában ül), Steve Howe, Lou 

Pallo (akinek még egy Gibson Les Paul Signature gitárt is „címeztek”), valamint G. E. Smith. 
 

 
 

 

Íme, a Scott Chinery kék gitár gyűjteményéről szóló videóriport első része, valamint a második része. 

 

Ezen a videón, illetve a folytatásán egy Jimmy Bruno-val készült interjú keretén belül hallhatjuk az egyik 

kék gitárt, a Benedetto által készített La Cremona Azzurra-t. 

 

 

Ehhez hasonló, bár jóval kisebb léptékű John Monteleone Négy évszak kollekciója: 

 

 
 

 

Monteleone annak a Jimmy D’Aquisto-nak volt a barátja-tanítványa, kinek a mestere D’Angelico volt, azaz 

a tradíció tovább él. 

http://www.arlenroth.com/
http://www.scottymoore.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tal_Farlow
http://www.jackwilkins.com/homepage/
http://www.jimmyvivino.com/
http://stevehowe.com/
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Les-Paul/Gibson-USA/Lou-Pallo-Signature-Les-Paul.aspx
http://gesmithmusic.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uadXz7Nsmqk
http://www.youtube.com/watch?v=_Vf_ixS7LYU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=riPUuy9SPUo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lHysVUtz9do&feature=relmfu
http://www.jimmybruno.com/
http://benedettoguitars.com/wp-content/gallery/1990-1999/benedetto-la-cremona-azzurra-web.jpg
http://www.finearchtops.com/john_monteleone_luthier.html


A klasszikus kerek „C”-nyak mindig is a dzsesszgitárosok kedvence volt, és úgy tűnik, ez a közeljövőben se 

változik. 

 

 

A hagyományos fogólap hosszúsága 25-1/2”, azaz 647,7 mm., a legnépszerűbb mégis a rövidebb, 25”-os, 

azaz 635 mm. hosszúságú fogólap. 

 

 

A legnépszerűbb nyakszélesség a felső nyeregnél 1-3/4”, azaz 44,45 mm., az alsó végénél pedig, ahol a 14. 

bundnál a testbe csatlakozik, 2-1/4”, azaz 57,15 mm.  A másik kedvelt méret a felső nyeregnél 1-11/16”, azaz 

42,86 mm. 

 

 

A nyak tipikus vastagsága a fogólapot is beleértve az 1. bundnál .850”, azaz 21,59 mm., a 9. bundnál pedig 

.975”, azaz 24,765 mm. 

 

 

Általában .011, .012, vagy 0.13 méretű, illetve az ún. „Flat Wound”, vagy „Halfwound” (más néven 

„Ground Wound” vagy „Pressure Wound”) típusú húrokkal vannak szerelve. 

A legnépszerűbbek a .012 – .053 tiszta nikkelből font húrkészletek, mint például ez: 

 

   
 

Ilyen húrkészlet hazánkban például itt 8.855,- Ft-ért kapható. (2012. októberi ár) 

 

(A húrokról, azok fajtáiról a róluk szóló anyagomban olvashattok bővebben.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurbolt.hu/1-Hurok/6-Jazzgitar/61-Thomastik/373-GB112-Thomastik-Swing-12-53-keszlet/flypage-ask.tpl.html
http://www.musztydobay.hu/francois-gitarhurok.pdf


Különleges archtop akusztikus gitárok 

 

 

 

 

Ritka különlegesség például a Mario Maccaferri által az 1950-es években tervezett G-40, amelynek a fed-, 

hát- és oldallapjai egyaránt műanyagból készültek, de még a nyaka is acéllal megerősített műanyag volt, ám 

legalább a húrlába rózsafából készült: 

 

 
 

Aki ettől fintorogna, annak felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanez a Maccaferri tervezte azt a Selmer 

dzsesszgitárt, amelyet a legendás Django Reinhardt is használt, és amely a mai napig fogalom. 

 

S hogy egy ilyen gitár nem csupán gitárnak látszó szobadísz vagy játék, sőt, nem is csak dzsesszre való, 

annak ékes példája, hogy filmzenéket is lehet vele játszani: 

Csillagok háborúja 

Indiana Jones. 

 

 

 

 

Mohan veena, mely az archtop akusztikus gitár és az indiai veena keresztezése, nevét feltalálójáról, Pandit 

Vishwa Mohan Bhatt-ról kapta.  A klasszikus indiai zenében használják, és úgy játszanak rajta, mint egy 

slide-gitáron, ahogyan azt a feltalálója be is mutatja ezen a videón. 

 

 
 

Ez a módosított archtop gitár 20húros.  8 húr jön le a hangszer fejéről, amelyek közül 3 húr dallamjátékra 

szolgál, 5 húr pedig az indiai zenék jellegzetes zümmögő hangjának eljátszására.  További 12 húr van a nyak 

oldalára felfűzve, melyek együtt rezegnek, zengenek.  A Mohan veena-n a húrok feszítő ereje együttesen 

meghaladhatja a 200 kp-ot is. 

A hangszernek ma már saját honlapja is van. 

 

Ezen a videón szintén a feltalálója játszik a Mohan veena-n. 

http://www.youtube.com/watch?v=RNFL3nwMCao&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dsyTV-7mLjU&feature=related
http://www.vishwamohanbhatt.com/
http://www.vishwamohanbhatt.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9AojrveyX88
http://www.mohanveena.com/
http://www.youtube.com/watch?v=50gpwxARSrA


Az archtop gitárok kihangosítása, elektromos archtop gitárok 

 

 

Az akusztikus archtop gitárok kihangosításának jelentősége túlmutat egy átlagos akusztikus gitár egyszerű 

kihangosításán.  Nem csupán azért, mert ennek a gitártípusnak a „bemikrofonozásánál” kell talán a 

leggondosabban eljárni, hanem azért is, mivel gyakorlatilag ezek, a kierősített akusztikus archtop-ok a gitár 

evolúciójának átmenetei az akusztikus és az elektromos gitárok között. 

 

Kierősítésük tervezést igényel, és nem elég egyszerűen felszerelni egy elektromos gitár hangszedőjével.  

Úgy kell megtervezni, hogy a gitár természetes hangjához hasonló hangot nyerjünk vele, tehát legyen 

kiegyensúlyozott, öblös, és meleg.  Keverednie kell a gitár akusztikus hangjával, sőt, hangsúlyoznia kell azt. 

 

Bár az első akusztikus-elektromos gitárok még inkább a tompa hangjukról, gyenge hangkitartásukról, és 

gerjedékenységükről voltak híresek, akkoriban szinte csodaszámba mentek, útjára indították a rockandroll-t, 

és megteremtették a lehetőséget a ma ismert modern gitárzenékhez. 

 

Az első szólóhangszerként is használható elektromos gitárok standard akusztikus archtop gitárok voltak, 

amelyekre csavarokkal egy steel-gitár hangszedőjét erősítették.  Később a retro-fit, vagy „lebegő”, ún. 

„Johnny Smith hangszedőket” kezdetben a nyakra vagy a koptatólapra, a hozzájuk tartozó potmétereket 

pedig a koptatólapra szerelték fel, és sok tradicionális dzsesszgitáros a mai napig ezt a rendszert részesíti 

előnyben, mivel ezek a megoldások nem akadályozzák a fedlap rezgését. 

Az előzőeken kívül manapság általában egy felfüggesztett vagy csavarozott mini humbucker hangszedőt 

alkalmaznak erre a célra. 

 

1936-ban jelent meg az első eleve elektromosként kidolgozott archtop modell, a Gibson ES-150.  

Típusjelzése önmagáért beszélt: Electronical Spanish (Guitar), amely 150 dollárba került (egy EH-150 

erősítővel és kábellel). 

 

Gibson ES-150:        és az EH-150: 

  
 

Érdekesség, hogy az ES-150 fedlapja csak kívülről volt archtop, belülről nem, ezért tisztán akusztikus 

használatra gyakorlatilag alkalmatlan volt. 

 

 

Innentől kezdve viszont az archtop gitárok történelme-története már belefolyik egy másikba, az akusztikus 

vagy félakusztikus elektromos gitárokéba, melyről annak terjedelme miatt önálló anyag készül, ezért 

úgymond a folytatás abban olvasható. 

 

 

Ez az angol nyelvű honlap az egyik legjobb gyűjteménye az archtop gitároknak, illetve készítőiknek. 

 

 

 

http://wbssteelguitars.com/preisliste/presse_ungarn.pdf
http://www.lollarguitars.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LGP&Product_Code=264&Category_Code=humbucker-pickups
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-humbucker
http://www.retrofret.com/Products.asp?ProductID=4238
http://www.retrofret.com/Products.asp?ProductID=4238
http://www.finearchtops.com/


Tisztán akusztikus archtop gitár manapság már elég kevés van pont a fent leírt hangosítási nehézségek miatt.  

A legtöbb ma gyártott archtop gitár vagy egy piezo elektromos hangszedővel rendelkezik a hídnál, vagy 

valamilyen elektromos hangszedővel, vagy akár mindkettővel, amelynek köszönhetően már hibrid archtop 

gitárok is léteznek. 

 

Tisztán akusztikus például… 

 

Gibson L7-C: 

 
 

 

The Loar LH-sorozatából például a 700-VS: 

 
vagy a 600 (amelyet három színben készítenek), illetve a 300-VS. 

 

 

Godin 5th Avenue (melynek több, különböző kivitelű, hangszedővel rendelkező „testvére” is van): 

 
 

 

Hazánkban elég kevés helyen kapható archtop akusztikus gitár.  Ez nem is meglepő, mert egyrészt 

viszonylag kevesen használják ezeket, azon kívül az áruk is meglehetősen borsos.  Például itt 254.000,- Ft-

tól kaphatóak (2012. októberi ár). 

 

 

http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Archtop/Gibson-Acoustic/L7-C-Acoustic-Archtop.aspx
http://www.theloar.com/
http://www.theloar.com/index.php/products/archtop-guitars
http://www.theloar.com/products/archtop-guitars/archtop-acoustic-lh-700-vs
http://www.theloar.com/products/archtop-guitars/archtop-acoustic-lh-600-vs
http://www.theloar.com/products/archtop-guitars/archtop-acoustic-lh-300-vs
http://www.godinguitars.com/godin5thavenuep.htm
http://www.godinguitars.com/godin5thaveseriesp.htm
http://stageshop.hu/furch-archtop-jazz-szeria-c-1_21_55.html
http://stageshop.hu/furch-archtop-jazz-szeria-c-1_21_55.html

