Visszalépés a Muszty-Dobay Főoldalra

GITÁRHÚROK

Sok gitáros jóval kisebb jelentőséget tulajdonít a húrok szerepének, mint azt valóban kellene, illene. Pedig a
hangszerhez és a játszandó zenei és/vagy gitározási stílushoz megfelelően választott húrkészlet akkora
különbséget jelenthet hangzásban, mintha egy másik gitáron játszanánk.
Ennek egyébként semmi akadálya, mert manapság az összes jelentős gyártó húrjai kaphatóak kis hazánkban
– a teljesség igénye nélkül ABC-sorrendben:
Aquila, Augustine, Cleartone, Curt Mangan, D'Addario, Dean Markley, DR Strings, Duesenberg, Dunlop,
Electro-Harmonix, Elixir, Ernie Ball, Fender, Floyd Rose SpeedLoader, GHS Strings, Gibson, Gorstrings,
Hannabach, Hartke, John Pearse Strings, La Bella, Luthier, Martin, Newtone, Oasis, Pyramid, Rotosound,
Savarez, Thomastik, Warwick, stb.
Általános szabály nagyon kevés van, mert ez annyira egyéni dolog. Mindenkinek saját magának kell
kikísérleteznie, tehát az első néhány alkalommal lehetőleg más-más húrkészletet felszerelve, s azokkal
játszva, hogy őneki melyik húrkészlet játszhatósága és hangzása tetszik a legjobban. Praktikus, ha egy kis
jegyzetet vezetünk erről, azaz a húrok-húrkészletek ránk gyakorolt hatásáról – lehetőleg a húrcserét követő
első benyomásokat írjuk le, mert akár hetek múltán is kopik nem csupán a húr, ám még az emlékezetünk is.
Íme, egy összefoglaló cikk a hangszerhúrokról.
S ha már húrok, akkor itt egy cikk az alternatív gitárhangolásokról.
A „jó, de hogyan rakjam fel, hogyan cseréljem le” kérdésekre pedig itt található segítség.

Nylon húrok klasszikus és flamenco gitárokra

A klasszikus és/vagy flamenco gitárok nylon húrjainál viszonylag egyszerűbb a vásárló helyzete.
Ezeknél általában mindössze négyféle erősségű húrt gyártanak:
 Light vagy Low Tension (könnyű vagy alacsony feszítésű) – ez viszonylag ritkább;
 Medium vagy Normal Tension (közepes vagy normál feszítésű);
 Hard vagy High Tension (kemény vagy magas feszítésű);
 Extra Hard vagy Super High Tension (extra kemény vagy szuper magas feszítésű);
elnevezésűeket, amelyek a húrfeszítés mértékére utalnak.
Ezekkel a megnevezésekkel lehet a leggyakrabban találkozni, de mivel gyártótól függően változnak,
előfordulnak még a Regular, a Power, vagy más fantázianevek is.
Az általános vélemény szerint leginkább a második legerősebb, Hard vagy High Tension elnevezésű húrokat
érdemes használni, amelyek már eléggé „meghajtják” a hangszerünket, megrezegtetik annak fedlapját,
testét, jó hangzást biztosítanak, de még elviselhető a lefoghatóságuk és a játszhatóságuk.
Érdekességképpen megemlítendő, hogy egyes gitárosok, mint például a nemzetközileg (is) ismert és elismert
magyar gitárművész, Szabó Sándor, a G-húrt tartják egy klasszikus gitár letesztelésére a legalkalmasabbnak.
Úgy tartják, hogy „a gitárok általában nagyon érzékenyek a G-húr rezgéseinek visszaadására”, s emiatt
„ha egy gitáron bármilyen G-húr jól szól, akkor az egy jó rezonátor, azaz egy jó gitár”.
Hozzáteszem, hogy a legtöbb húrgyártó cég kínálatában szerepel sodrott G-húr is.
Segítségképpen itt egy összefoglaló cikk a nylon húrokról (2006. március)
Itt pedig egy még részletesebb, sok példát tartalmazó cikk a klasszikus gitárok húrjairól (2012. június)
Nylon húrok összehasonlító tesztje, valamint a teszt leírása (2006. április)

A húrok kivitele természetesen befolyásolja a hangzást, ám ez azonos gyártó márkájánál is különböző lehet!
Például a D'Addario („sima”) Pro Arté-sorozatú Hard Tension húrjai (régebbi és új csomagolásukkal):
 EJ46 típusú nylon húrkészlete ezüstözött mély húrokat (E6, A, D) és áttetsző magas húrokat (G, H/B, E1)

 EJ48 típusú nylon húrkészlete 80/20 bronz bevonatú mély húrokat (E6, A, D) és áttetsző magas húrokat
(G, H/B, E1)

 EJ50 típusú nylon húrkészlete pedig ezüstözött mély húrokat (E6, A, D) és fekete magas húrokat (G,
H/B, E1) tartalmaz

 Sőt, már megjelent az EJ51 is, amely polírozott, a hazai gyakoribb szóhasználattal élve csiszolt, avagy
köszörült ezüstözött bevonatú mély húrokat (E6, A, D) és áttetsző magas húrokat (G, H/B, E1) tartalmaz,
és amelyet kifejezetten hangfelvételek készítéséhez ajánlanak.

Mint az látszik, úgy a „sima” húrok, illetve a sodrott húrmag, mint a tekercselt nylon húrok fémsodrata,
valamint annak bevonata is különböző lehet.
A tekercselt mély húrok fémsodratának a jellemzői megegyeznek a fémhúros akusztikus gitárokra való
húrok tulajdonságaival, amiről a következő oldaltól olvashattok.
A klasszikusgitár-húrokról és -húrmagokról is szólva javarészt ismét csak egy gyártó azonos sorozatú
húrkészletein, a D’Addario teljes Pro Arté palettáját elővéve mutatjuk be, hogy hányfélék is lehetnek.
(Felhívom a figyelmet, hogy semmilyen formában nem támogat bennünket sem a D’Addario, se más
húrgyártó cég, sem ezek magyar képviselete, egyszerűen csak szemléletesebb, ha leginkább az egyik
legnagyobb gyártó termékkörén keresztül mutatjuk be a választási lehetőségeket, mivel így még jobban
látszódnak a különbségek.)
Tehát az ún. monofil, azaz egyszálú homogén, vagy az ún. multifilament, azaz elemi szálakból készült
magasabb (E1, H/B, és a legtöbb, ám nem minden esetben G) hangú klasszikusgitár-húrok, illetve a mélyebb
(E6, A, D, és esetenként G) hangú tekercselt gitárhúrok többszálas sodrott húrmagja lehet:
 hagyományos nylon;
 Dynacore;
 kompozit;
 karbon, pontosabban: másféle szén alapú műanyag, egészen pontosan PVF, azaz Polyvinil Fluorid, vagy
módosított PVF, vagyis PVDF, azaz Polyvinylidene Fluoride (például az Oasis GPX karbon húroknál);
 a természetes bélhúrok akusztikai jellemzőit utánzó szintetikus anyag, a Nylgut (amelyet az Aquila
fejlesztett ki, az ő szabadalmuk, és az Aquila NG-típusú húrnál ismerhettünk meg).
Mindemellett előfordul, hogy a még jobb hangzás érdekében a magas húrok egyik, amíg a mélyebb
tekercselt húrok magja valamelyik másik anyagból készül, mint például az D’Addario Pro Arté EJ46FF
húrkészletben, amelynél a magasak karbonok, a mélyek pedig Dynacore-ok.
S olyan húrkészlet is létezik, amelynek nem csupán az anyaga különleges, hanem a felületképzése is, mert
például az ezüstözött tekercselésű mély húrok bevonatát polírozzák.
Figyelem: a fekete húr nem feltétlenül egyezik meg a karbon húrral!
Itt és most megjegyzendő, hogy nem kell félni a sokak számára szokatlan fekete nylon húroktól! Ahogyan
az előbb is említett Szabó Sándor írta róluk az ismertetőjében:
„Igen erőteljesen szólnak, valamelyest nagyobb feszítésűek, és gömbölydeden koppanós a tranziensük,
egyik-másik változat fényesebben szól, mint az átlátszó nylon. Ezt a típust gyakran ajánlják Flamenco
készletek magas húrjaiként. Rossz láthatóságuk miatt nem túl kedveltek, azonban igen jó hangi
tulajdonságaik vannak.”
Egyes gyártók Flamenco húrkészleteiben (mint például a Hannabach Flamenco sorozatában) az áttetsző
nylon húrok különféle színű pigmentek hozzáadásával készülnek. Ezzel megváltoztatják mindenekelőtt a
húrok fajsúlyát, illetve egyéb rugalmassági, fizikai jellemzőiket. A Flamenco húrok nagyobbat koppannak,
a tranziensük egyszerre gömbölyded és kissé zajosabb is, a tónusuk enyhén fényesebb, ami jól támogatja azt
a muzsikát.
Fontos azt is tudni, hogy bár ezek a húrok a Flamenco jelölést viselik, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet
rajtuk más zenét játszani. Aki például dzsesszt, vagy más modern műfajt játszik nylon húros gitáron, ezt a
húrt nagyon előnyösen használhatja egy sajátos hangzás elérésére.
Oasis GPX karbon húr bemutatója (2009. április)
Aquila klasszikusgitár-húrok bemutatója (2012. június)

Fém gitárhúrok akusztikus, elektro-akusztikus, és elektromos gitárokra

A fém gitárhúroknál, akár akusztikus, akár elektro-akusztikus, akár elektromos gitárra keresünk ilyet,
teljesen mások a jelölések, és másra kell figyelnünk. Ott a csomagoláson a Tension, azaz a húrfeszítés
jellemzője helyett a húrok vastagságát tüntetik fel hüvelykben (angolul inch-ben, avagy németül zoll-ban,
mindegyik ugyanaz, a mértéke 2,54 cm.). Általában .008-tól .013-ig találunk húrkészleteket, amely szám a
vékony E1-húr vastagságát jelöli. A gitáros köznyelvben ez úgy használatos, hogy a „8-as” vagy angolul
„8s” húr valójában a .008-as, a „9-es” vagy angolul „9s” a .009-es, és így tovább.
A .008 és a .009 húrkészletek említésre kevésbé méltóak, azoknál javarészt a húr és (ha van, akkor) a
hangszedő hangja dominál.
A .011, a .012, és a .013 húrkészletek pedig inkább haladóknak javasoltak, mivel azokat jóval nehezebb
lefogni, bár ezért kárpótol bennünket a hangosabb és egyben karakteresebb hangzás.
Érdekes, hogy a legtöbb fémhúros akusztikus és elektro-akusztikus gitárt .011, ám még inkább .012, a
legtöbb elektromos gitárt pedig .008 vagy .009 húrral szerelik fel a gyártók.
Az általános vélekedés szerint viszont kezdéshez .010 méretű húrkészletet érdemes raknunk a gitárunkra.
Az már elég erős az akusztikus gitár fedlapjának, illetve az elektromos gitár testének a meghajtásához, ám
még rendesen nyújtható a szólózásokhoz is, emiatt egyfajta „all-around” megoldás.
Nem árt tudnunk, hogy főként a kevésbé rezonáló távol-keleti fiatal fákból készített, összeállított gitárok
fognak sokkal jobban szólni vastagabb húrokkal!
Léteznek hibrid vagy vegyes húrkészletek is!
Egy ilyenben például a magas húrok a .010-es, a mély húrok a .011-es készletből származnak. Előnyük,
hogy a mély húrok sokkal erőteljesebben adják a basszust, a magas húrokat viszont továbbra is könnyű
nyújtani mondjuk egy kis szóló betéthez. Ezeket a húrkészleteket készen is megvásárolhatjuk, esetleg
kedvünk szerint összeállíthatjuk őket magunknak.
A gyártók a fém húrkészleteknél is használnak különböző elnevezéseket. Leggyakrabban az Extra Light,
az Ultra Light, a Custom Light, a Light, a Top Light, a Medium Light, és a Medium kifejezésekkel lehet
találkozni, de ezek a különböző márkaneveknél annyira eltérő vastagságú húrkészleteket jelölhetnek, hogy
érdemesebb a számadatokra figyelni.
Itt megtekinthetünk egy videót arról, hogyan készítik kézzel a gitárhúrokat.
Ezen a videón pedig az látható, hogyan készülnek az egyik legnagyobb nevű húrgyártó cégnél a gitárhúrok.
Marshall elektromosgitár-húr bemutatója
Dean Markley basszusgitárhúrok bemutatója (2011. szeptember)

Az akusztikus, elektro-akusztikus, és elektromos gitárokra való fémhúrok egyik vége „sima” – ezt kell
befűzni a gitár fején lévő hangolókulcsokba.

A másik végükön pedig egy kis „golyó” található, mely alul megakad a befűzéskor a húrlábban. Az alsó
húrvégen lévő kis henger olykor egyszínű, máskor eltérő színkódokkal jelöli a különböző húrokat.

A húrok hangzásának általános megállapításai anyaguk szerint:
 a 80/20 bronz, avagy közkeletű nevén a (sárga)réz, valójában 80% réz és 20% cink bevonatú húrokat
szokták tradicionálisnak nevezni, mivel ezt az anyagot erre a célra már az 1930-as években kiválasztotta
idősebb John D'Addario és John D'Angelico – hangjuk mélyen, tisztán, határozottan, élesen kiugróan
cseng;
 a foszfor-bronz, valójában réz, ón, és foszfor kombinációjával bevont húrok, amely anyagot D'Addario
1974-ben vonta be a húrkészítésbe – hangjuk melegen, világosan, tisztán, jól kiegyensúlyozottan szól;
 az ezüstözött réz húrok leginkább a Gipsy-Jazz vagy Django-stílus kedvelőinek valók – hangjuk meleg,
élesen kiugró;
 a nikkelezett acél húrok általában hosszan tartó jellegzetes fényes, világos tónusú hanggal és
intonációval rendelkeznek, kicsit lágyabban szólnak – ezek talán a legnépszerűbb elektromosgitár-húrok,
mivel nagyjából mindegyik zenei stílushoz illik a hangjuk, hangzásuk;
 a tiszta nikkellel sodort húrok egyfajta zenei időutazást tesznek lehetővé a gitáros számára az ’50-es
évekbe, mikor még a nikkel volt az elektromosgitár-húrok legfőbb ötvözeti anyaga, mielőtt a ’60-as
években kiszorította volna a nikkelezett acél – a tiszta nikkel húrok hangja gazdagabb, melegebb
hangszínűek, mint a nikkel-bevonatú társaik, és jobban illenek a hagyományos blueshoz, rockabilly-hez,
klasszikus rockhoz, úgymond az ún. vintage hangzás rajongóinak;
 a rozsdamentes acél húrok (főként kezdetben) ragyogóan áthatóan magasan, nagyon fényesen (talán a
legfényesebben) szólnak éles felhangok nélkül – leginkább a country, a rock, a metál, illetve a dzsessz
zenéhez illenek.
Figyelem! Az akusztikus/elektro-akusztikus és elektromos gitárokra nem ugyanazok a húrok valók!
Minden esetben érdemes a gyártói ajánlásokat figyelembe venni!
Általában a 80/20 bronz, a foszfor-bronz, és az ezüstözött réz húrokat használják az akusztikus és az elektroakusztikus gitárokra, illetve a nikkelezett acél, a tiszta nikkellel sodort, és a rozsdamentes acél húrokat
alkalmazzák az elektromos gitárokra, mivel ezeknek a mágnesessége nagyobb, ami a hangszedőkkel jobban
kihasználható.
Az előzőeken túl a húrok magjának, illetve a húrmag külső tekercselésének is különböző változatai vannak.
A külső tekercseléssel rendelkező húrok belső magjai lehetnek:
 Leggyakrabban szabályos kerek keresztmetszetű, gyártói megnevezéssel Round Core. Ez a
hagyományos húrkiképzés, ennek köszönhetően olcsóbb a gyártása, valamint az eladási ára is.
Ugyanakkor viszont ezekben a húrokban több lehet a belső feszültség, mivel az esetleges csavarodás
ellen semmi se véd. Ezt kiküszöbölendő némely gyártó kézzel készít ilyen húrokat. Hangzásban előnye,
hogy a húrmag és a tekercselt külső rész teljesen érintkezik egymással, ezáltal nagyobb a húr
hangkitartása, továbbá inkább ezektől a húroktól várhatjuk az ún. vintage hangzást.
 Egyre gyakrabban, ám az előzőnél egyelőre még ritkábban szabályos hatszögletű keresztmetszetű,
gyártói megnevezéssel Hex Core vagy Hexa Core. Természetesen ez csak a külső tekercseléssel
rendelkező mély húrokra vonatkozik, a tekercselés nélküli magasak az ilyen készletben is kerek
keresztmetszetűek. Noha az előzőeknek olcsóbb a gyártása, ezeknél könnyebben biztosítható a húrok
egyenletes minősége, mivel a belső hatszögletű mag sarkai megakadályozzák a tekercselés elmozdulását,
megcsúszását, ezáltal csökkentik a húr belső feszültségét, esetleges csavarodását. Emiatt manapság már
ez a nagy húrgyártók standard megoldása.

A húrmagok külső tekercselései lehetnek:
 A kerek tekercselésű, gyártói megnevezéssel Round Wound húrok rendelkeznek a legfényesebb
hangzással, egyúttal azonban a legtöbb húrzajjal is – ugyanakkor néhány gitáros kifejezetten kihasználja
ezt a tulajdonságát. További hátránya, hogy az ilyen húr, az érintők, és a fogólap kölcsönösen kikezdik
egymást, emiatt mindegyik hamarabb kopik. Nagy előnye, hogy kiválóan nyújtható, minek köszönhetően
a rockzenészek körében nagy népszerűségnek örvend. A legtöbb gitárgyártó cég ilyen húrkészlettel
árulja a gitárjait, a mai napig ez a legnépszerűbb húr.

 A csiszolt vagy köszörült tekercselésű, gyártói megnevezésekkel Half Round Wound, Half Wound,
Ground Wound, vagy Pressure Wound, esetleg Semi Flat húrok. Ezeket úgy készítik, hogy a kerek
tekercselést köszörülik, csiszolják, polírozzák, esetleg nagy nyomásnak teszik ki, míg a tekercselés
külseje ellapul, egyenletesen lapos, sima lesz. Mivel a felületképzés művelete csaknem a felét eltávolítja
a tekercselőhuzalnak, ezért ezt ellensúlyozandó általában nagyobb átmérőjű és/vagy nehezebb belső
magot használnak a készítésénél. Az előbbieknél melegebb, kevésbé fényes hangzással, egyúttal viszont
kevesebb húrzajjal is rendelkeznek, ugyanakkor megtartanak valamennyit a kerek tekercselésűek
hangzásából. Leggyakoribb felhasználói a bluest és/vagy dzsesszt játszó, valamint a slide-oló gitárosok.
Ára a Round Wound és a Flat Wound húroké között van.

 A kerekített sarkú négyszögletes bevonatú, vagy szalaggal tekert, gyártói megnevezéssel Flat Wound
(egyes gyártóknál például a fényes felületükre utalva Chrome néven futó) húrok rendelkeznek a
legmelegebb hangzással, ezek kínálják leginkább az ún. vintage hangzást. Felületi kiképzésük kényelmes
használatot eredményez, továbbá a húr felületén a kisebb mélyedéseknek köszönhetően nem is
koszolódik vagy kopik el olyan hamar a húr. Az ujjak mozgását kísérő jellegzetes csikorgó hang is
jelentősen csökken, illetve a bundokat és a fogólapot is kevésbé veszi igénybe, mely tulajdonsága miatt
ezeket a húrokat előszeretettel részesítik előnyben az ún. Fretless, azaz bund nélküli fogólapos gitárt
használók. Hátránya, hogy kissé nehezebben hajlíthatóak, nyújthatóak, és az előállításuk is bonyolultabb,
ennél a típusnál a legköltségesebb, ami a bolti árcímkén is meglátszik. Akárcsak az előzőnél, a
leggyakoribb felhasználói ennek is a bluest és/vagy dzsesszt játszó gitárosok, illetve az ún. Twang
hangzásuk miatt kiválóak a Telecaster-ekre (valamint azok copy-jaira) is, amelyek klasszikus hangzását
szintén a Twang-gel azonosítják.

Figyelem! Egyes boltok tévesen a Flat Wound húrokat is csiszolt vagy köszörült húrként árulják.
Érdemes minden esetben a csomagoláson a gyártói megjelölést figyelni!

Mindemellett van olyan gyártó, mely gyárt a fentiektől kissé eltérő húrt is.
Ilyenek például a Dean Markley Helix típusú húrkészletei, melyeknél bár kerek tekercselést alkalmaznak,
annak ún. hyper-elliptikus felviteli technológiája sűrűbb tekercselést hoz létre változatlan húrátmérő mellett:

Ezáltal ezeknek a húroknak teltebb a hangja, hosszabb a hangkitartásuk, illetve megnövekedett az
élettartamuk – a gyártó szerint akár 5-ször hosszabb is lehet a hagyományoshoz képest.
Az előzőeket összefoglalva:
 A Hex Core – Round Wound, azaz a hatszögletű húrmaggal rendelkező kerek tekercselésű húroknál
érintkezik legkevésbé egymással a húrmag és a bevonat, ezáltal ezeknek van a legfényesebb,
legcsilingelőbb hangzásuk.
 A Round Core – Flat Wound, azaz a kerek húrmaggal rendelkező szalaggal tekert húroknál érintkezik a
legjobban, szinte teljesen a húrmag és a bevonat, ezáltal ezeknek van a legmelegebb, leginkább ún.
vintage hangzásuk.
Minden más e kettő között található hangzásban.
Kihangsúlyozandó, hogy ezeknél a megállapításoknál csak és kizárólag a húrok kialakítását, szerkezeti
felépítését vettük alapul, az anyagukat nem!
Találkozhatunk még a húrok különböző felületkezelésének, védőbevonatainak elnevezésével is, például a
D'Addario-nál EXP, az Elixir-nél Nanoweb és Polyweb, az Ernie Ball-nál Everlast, a Martin-nál Lifespan:

Ezek a hangzást kevéssé vagy egyáltalán nem befolyásolják, inkább az elkoszolódás, a korrózió, valamint a
kopás elleni védelmükkel a húrok élettartamát növelik meg.
Egyes gyártók honlapján található olyan skála, melyen megtekinthetjük, hogy egy-egy kiválasztott
húrfajtájuk hogyan szól, milyen hangi, hangzásbeli tulajdonságokkal rendelkezik.
Más gyártók honlapján eleve a hangzás alapján kreáltak egyfajta húrkeresőt, amely segítségével az általunk
kiválasztott zenei stílus és hangzás alapján kapjuk meg, hogy annak melyik húrjuk-húrkészletük felel meg.

Akadnak gyártók, mint például a DR Strings, amelyek kedvelik a különlegességeket is.
Úgy, mint például a Neon-sorozatot, ami a sötétben különbözőképpen „világító” húrkészleteket tartalmaz,
amelyek egy koncerten, a színpad félhomályában biztosan jól, vagy legalábbis érdekesen mutatnak:

Vagy a két különböző anyagú tekercseléssel ellátott, foszfor-bronz és nikkelezett acél fémszállal felváltva
betekert húrmagú Zebra-t, amelyet a húrláb alatti piezo hangszedővel, vagy a hanglyukban mágneses
hangszedővel rendelkező akusztikus és elektro-akusztikus gitárokra, valamint a teljes méretű (köznyelven:
vastag testű f-hanglyukas) jazz gitárokra ajánlanak:

12húros gitárok húrjai

Az 1900-as évek elején – valószínűleg a mandolin népszerűségének következtében, amelynek párba
rendezett 8 húrja van – megjelentek a 12húros gitárok, amelyeknek a húrjai bár a 6húros akusztikus
gitárokéból indulnak ki, némileg eltérnek azoktól.
A 4 alsó pár (vagyis mély/ebb hangú) húr tipikusan oktávra hangolt, azaz mindegyik normál mély (E6, A, D,
G) húr mellett egy oktávval magasabb hangú húr van. A 2 felső pár (vagyis magas/abb hangú) húr pedig
ugyanarra hangolt, azaz a H/B és E1 húrok egyszerűen duplázva vannak.
(Az alábbi képen a B természetesen H-nak értendő magyarul:)

Ez az elrendezés jól kihangsúlyozza az egyes húrokon való játékot, akkordozás közben pedig azt a
benyomást kelti, mintha egyszerre két gitár szólna.
Bontásnál különösen izgalmas, hogy az „oktávos” G-húr magasabban szól, mint az E1, amely eddig a gitár
legmagasabb húrjának számított, ugye.
A 12húros gitárok húrjainak fizikai, hangi jellemzői megegyeznek a fémhúrokról előzőleg leírtakkal.
Az alábbi felvételeken a 12húrosok csodás hangját hallhatjuk:
Jimi Hendrix 12húroson játszik
Hotel California – 12-String Cover
Nothing Else Matters – 12-String Cover

Sajnos, azt is hozzá kell tenni az eddig leírtakhoz, arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy egyes
különleges(ebb) húrok továbbra se feltétlenül kaphatóak kis hazánkban! Ezeket ilyenkor valamelyik
külföldi netes hangszerkereskedő oldalról kell megrendelnünk, esetleg közvetlenül a gyártótól.
A húroktól nem függetleníthető maga a hangnyílás sem, amelynek szerepéről itt olvashattok.
Ez a cikk arról szól, mit tehetünk a húrok lecserélése mellett még a gitár hangzásának javítása érdekében.

S mivel a húrokat vagy az ujjainkkal szólaltatjuk meg, vagy valamilyen pengetővel játszunk, mindenképpen
hasznos elolvasni a pengetőkről szóló ezen cikket.
Egyúttal érdemes végignézni a húrok mellett pengetőket (is) gyártó egyik legjelentősebb cég, a Dunlop
oldalát, hogy mennyiféle formájú, kivitelű, anyagú (stb.) pengető létezik csak náluk.
Ha pedig házilag akarunk pengetőt gyártani magunknak, mert mondjuk valamelyik kisebb-nagyobb üres
műanyag flakon, esetleg pontgyűjtő kártya, netán lejárt bank- vagy hitelkártya anyagában megtaláltuk a
számunkra tökéletes(nek tűnő) alapanyagot, akkor kapható ma már pengetőt lyukasztó kéziszerszám is.

