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Találkozhatunk még a Superstrato vagy a Sooperstrat elnevezésekkel, illetve ugyanezeket ír(hat)ják egybe 

vagy külön, esetleg kötőjellel is, ám a leggyakoribb mindenhol, minden nyelven a Superstrat megnevezés.  

De van, ahol nemes egyszerűséggel „modern Strato (alakú vagy formájú)” elektromos gitárnak nevezik. 

 

Nincs hivatalos és pontos meghatározása a Superstrat-nak, ez egy szubjektív elektromosgitár-design, amely 

hasonlít a Fender Stratocaster-re.  Tény, hogy sokan sok helyen vitatkoznak azon, vajon egy-egy gitármárka 

bizonyos modellje Superstrat-e, vagy sem, ám ettől függetlenül a nagyobb internetes gitáráruházakban már 

külön kategóriaként kezelik a Superstrat elektromos gitárokat, és külön oldalt kapnak. 

 

Ezt a gitártípust a heavy metal zenének az 1980-as évek elején megnőtt népszerűsége hívta életre.  A 

gitárosok elkezdtek keresni egy olyan elektromos gitárt, amelyik jobban megfelelt az új zenei stílusnak úgy 

a kinézetében, mint játszhatóságában.  „Kövérebb” zenei hangot kerestek, illetve egy olyan elektromos 

gitárt, amely igazán alkalmas az ún. „high-gain” torzított erősítésre. 

 

http://www.musztydobay.hu/
http://www.fender.com/guitars/stratocaster/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal


Voltak ugyan gitárosok, akik már használták effélére a Fender Stratocaster-eket is, mint például Ritchie 

Blackmore vagy Dave Murray, ám az általuk eszközölt módosítások viszonylag csekélyek voltak annak 

érdekében, hogy a hangszerük minél inkább illeszkedjen a saját egyéni játékstílusukhoz.  Természetesen ma 

Mr. Blackmore-nak és Mr. Murray-nek is van ún. „Signature” gitárja a Fender Stratocaster-ek között. 

 

Valószínűleg az első és egyben legismertebb Superstrat gitár Eddie Van Halen legendás Frankenstrat-ja, 

vagyis egy Frankenstein Stratocaster a ’70-es évek közepéből: 
 

 
 

A Frankenstrat-nak nem csupán története, hanem történelme, sőt, mára legendája van, fogalom lett, és még 

Eddie Van Halen honlapján is saját részt kapott. 

 

Az akkor huszonéves Eddie szándéka alapvetően az volt, hogy egy Fender „testi adottságait” ötvözze egy 

Gibson „hangi adottságaival”.  Eredetileg egy kőris testet és egy juhar nyakat szerelt össze (mindkettő 

Wayne Charvel-től származott), egy eredeti Fender Stratocaster vibrátóval és egy Gibson ES-335 PAF 

humbucker hangszedőjével a húrlábnál, a fogólap pedig jumbo bundozású volt.  A potméter gombja 

hangszín feliratú, de az valójában egy A500k potméter, amely egy master hangerőszabályzó. 

Ki kell hangsúlyozni: Eddie Van Halen nem értett sem a gitárépítéshez, sem az elektromos bekötésekhez, 

egyszerűen csak kreatív volt, aki tett is azért, amit elképzelt. 

 

Ugyanakkor mégsem egyszerűen egy(sic!) elektromos gitárról van szó, mivel rengeteg átalakuláson ment át, 

illetve miután sorozatgyártásba került, több gitárgyártó is megjelent Frankenstrat modellekkel, elsőként a 

Kramer 1983-tól.  Hozzá kell tennünk, hogy Eddie eredetileg annyira nem támogatta a Frankenstrat 

sorozatgyártását, hogy a saját gitárján folyamatosan módosított kicsit, amely változtatások egy része 

ráadásul csak „úgy tűnt, mintha”, miközben a megváltozott külső jelleg mögött a gitár valódi 

tulajdonságaiban nem történt változás – ilyen volt mondjuk a be nem kötött nyaki single-coil.  De például az 

általa használt hangszedő később Seymour Duncan humbucker lett, a vibrátó pedig egy satus Floyd Rose. 

 

Eddie Van Halen ezen játszotta el a szintén legendássá vált Eruption című instrumentális darabját, amelyet 

minden idők (egyik) legjobb gitárszólójának tartanak.  Itt a stúdióverzió, továbbá itt pedig egy élő felvétel 

hallható-látható, beleolvasztva más zenéket is, például a Little Guitars-ból szintén tőle. 

 

Mivel a bevételi lehetőséget senki se hagyta-hagyja figyelmen kívül, így mára a gitározástól függetlenül, 

amellett is találkozhatunk a Frankenstrat-stílussal, és a híres csíkos mintázat, amely létezik még fekete-

sárgában és fekete-fehérben is, megjelenik például a divatban, szinte mindenen díszítésként, azaz mára 

szinte önálló életet él ugyanúgy, mint a logóvá vált EVH (= Eddie Van Halen nevének monogramja). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Blackmore
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Blackmore
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dave_Murray
http://www.fender.com/guitars/stratocaster/ritchie-blackmore-stratocaster-scalloped-rosewood-fingerboard-olympic-white/
http://www.fender.com/guitars/stratocaster/dave-murray-stratocaster-maple-fingerboard-black/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eddie_Van_Halen
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstrat
http://www.evhgear.com/frankenstein/
http://wayneguitars.com/wordpress/?page_id=444
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES/Gibson-Memphis/1959-ES-335.aspx
http://www.seymourduncan.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Eruption_%28instrumental%29
http://www.youtube.com/watch?v=sI7XiJgt0vY
http://www.youtube.com/watch?v=z_lwocmL9dQ
http://www.youtube.com/watch?v=6umKShwSVQA
http://www.evhgear.com/gear/subpage/?partno=5107902528
http://www.evhgear.com/gear/subpage/?partno=5107902528
http://www.evhgear.com/gear/subpage/?partno=5107902576
http://www.vanhalenstore.com/page/VH/CTGY/STRIPEDITEMS


Hamarosan más gitárosok és gitárkészítők is elkezdték a hasonló, komolyabb változtatásokat. 

 

Minden Superstrat elektromos gitár kiindulópontja a Fender Stratocaster: 

 

 
 

 

A legtöbb forrás szerint a Superstrat-ot, mint önálló elektromosgitár-típust, Grover Jackson, a Jackson 

Guitars alapítója hozta létre a Stratocaster továbbfejlesztéseként.  Ő alkotta meg 1981-ben az első olyan 

elektromos gitárt, amely már magán hordozta a mai Superstrat-ok szinte minden jellemzőjét.  Ilyen gitár 

azóta is van a kínálatukban, például jelenleg a Jackson USA PC1 Phil Collen Signature: 

 

 
 

 

Később ezek a fejlesztések bekerültek a Jackson Soloist-ba, amelyet 30 éve, 1984. augusztus 28-tól 

gyártanak, és ezzel sokak szerint az első sorozatban gyártott „igazi” Superstrat lett, amely a mai napig 

különböző változatokban kapható. 

 
 

 

Arra, hogy ezek a hangszerek (természetesen) nem csupán a kőkemény metál földbedöngölős zenéire voltak 

alkalmasak, jó példa, hogy egy fehér Jackson Soloist-on játszotta el minden idők egyik legismertebb 

instrumentális rockballadáját, The Loner-t az ír gitáros Gary Moore 1987-ben. 

 

 

 

http://www.jacksonguitars.com/
http://www.jacksonguitars.com/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/dinky/models/usa-pc1-phil-collen-signature-flame-maple-fretboard-mocha/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/soloist/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/soloist/models/
http://www.youtube.com/watch?v=paRWL_zQPdY
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gary_Moore


A heavy metal zene növekvő népszerűsége miatt, és nem utolsósorban a hatalmas marketingsikernek 

köszönhetően az 1980-as évek első felétől a Jackson mellett más cégek is elkezdtek Superstrat-okat 

sorozatgyártásban készíteni, például… 

 

… az Aria, mint például az Aria Pro II Knight Warrior-t: 
 

 
 

… a Charvel, mint például a Charvel Model 4-et: 
 

 
 

… a Hamer, mint például a Hamer Chaparral-t: 
 

 
 

… az Ibanez, mint például az Ibanez RG-sorozatot (1987-től napjainkig): 
 

 

http://www.ariaguitars.com/english/
http://www.charvel.com/
http://www.vintageguitar.com/15981/the-charvel-model-4/
http://www.hamerguitars.com/
http://www.vintageguitar.com/1876/the-history-of-hamer-part-two/
http://www.ibanez.co.jp/eu/index.php
http://www.ibanez.co.jp/products/eg_series_pre.php?series_id=1&area_id=3&year=2014&cat_id=1


… a Yamaha, mint például az RGZ- és RGX-sorozatot, amelyek közül az utóbbit „fel is újították”: 
 

 
 

… a Kramer, mint például a Kramer Baretta-t (1981–1991.): 
 

 
 

A leghíresebb Kramer az 1982-ben Eddie Van Halen-nek készített „5150” volt.  Sokan úgy gondolják, hogy 

az egy Kramer Baretta, de valójában egy prototípusa volt a ma is kapható Kramer Pacer elektromos 

gitároknak.  Eddie ezt a gitárt használta a Van Halen 1988-as „OU812” turnéján, utoljára pedig a 

„Judgement Day”című dal feljátszásánál a „For Unlawful Carnal Knowledge (F.U.C.K.)” című album 

elkészítésekor 1991-ben.  Az „5150” később újból megjelent a Van Halen 2004-es turnéján, azután 

„nyugdíjba vonult”.  2012-ben, amikor a Kramer már a Gibson tulajdonában volt, piacra dobták a replikáját 

Kramer 1984 néven. 

 

 

… vagy a Dean, mint az egészen más külsőre törekvő Bel Aire-t (1984.): 

 
 

 

… majd idővel sok más cég, így a legtöbb gitárgyártó kihozott legalább egy ilyen modellt.  Ezeknek a 

gitároknak az épen és működőképesen fennmaradt, avagy a „ráncfelvarrott” és újra piacra dobott példányai 

mind a mai napig igen szép áron kelnek el. 

 

 

 

 

http://hu.yamaha.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_electric_guitar_models#Yamaha_RGX_and_RGZ_electric_guitars_series
http://uk.yamaha.com/en/products/musical-instruments/guitars-basses/el-guitars/rgx/?mode=series#tab=product_lineup
http://www.kramerguitars.com/Home.aspx
http://www.vintagekramer.com/baretta1.htm
http://www.vintagekramer.com/5150.htm
http://www.kramerguitars.com/Products/Pacer.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/OU812_Tour
https://www.youtube.com/watch?v=L-eR35VoDOg
http://hu.wikipedia.org/wiki/For_Unlawful_Carnal_Knowledge
http://www.vintagekramer.com/company59.htm
http://www.deanguitars.com/
http://shop.deanguitars.com/p/dean-usa-bel-aire-ii-hss-retro-electric-guitar-with-case-candy-blue


Természetesen a „kiindulópont”, azaz a Stratocaster „atyja” és tulajdonosa, a Fender cég is igyekezett 

reagálni a Superstrat-ok feltűnésére, mondhatni a „Superstrat-divatra”, s ők is gyártottak olyan modelleket, 

amelyek ilyen elektromos gitárok voltak, mint például 1985-86-ban a Fender Performer: 

 

 
 

Jelenleg is találhatóak a kínálatukban ilyen gitárok, például a Fender Blacktop Strat HH Floyd Rose, vagy a 

hosszú nevű Fender Wild West Guitars 1960 „White Lightning” Stratocaster HSS Guitar With Floyd Rose. 

 

 

Az elektromos gitárokat (is) gyártó másik nagy cég, a Gibson szintén piacra dobott néhány Superstrat-ot.  

Ezek közül talán az első a Gibson W.R.C. volt 1987-88-ban, amely valójában egy, a (Wayne) Charvel által 

készített, és a Gibson neve alatt megjelent elektromos gitár: 

 

 
 

De az első, valóban a Gibson cég által sorozatban gyártott Superstrat modell az 1986-tól 1991-ig futó 

Gibson US-1 volt: 

 
Jelenleg egyetlen Superstrat található a Gibson cég kínálatában, a Gibson M-III, amely az 1991. és 1994. 

között gyártott azonos típusnevű modell újra kiadott változata. 

 

 

Valamiért ezek a nagy nevű cégek mégse tudtak-tudnak lépést tartani a többi gyártóval a Superstrat-oknál. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fender_Performer
http://www.fender.com/guitars/stratocaster/blacktop-strat-hh-floyd-rose-rosewood-fingerboard-black/
http://www.fender.com/guitars/stratocaster/wild-west-guitars-1960-white-lightning-stratocaster-hss-olympic-white-over-3-color-sunburst/
http://wayneguitars.com/wordpress/?page_id=444
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Designer/Gibson-USA/M-III.aspx


Az 1990-es évek elejétől-közepétől a heavy metal zenének, és ezzel párhuzamosan a Superstrat-oknak a 

népszerűsége is folyamatosan csökkent.  Ez részben az új zenei irányzatok megjelenésének volt 

„köszönhető”, mint például az alternatív rocknak, és annak alműfajainak, főként a grunge-nak, valamint az 

alternatív metálnak, vagy a nu metal-nak, illetve egyéb újabb stílusoknak.  Emiatt azok a gitárgyártó cégek, 

amelyek elsősorban a Superstrat-ok készítésére és eladására specializálódtak, jelentős veszteségeket 

könyvelhettek el.  Mindemellett szerepet játszott ebben egyes, Superstrat elektromos gitárokat (is) gyártó 

cégek megszűnése, felvásárlása, tulajdonosváltása is.  Ez utóbbi meglehetősen szövevényes, és alapos 

utánanézést igényel, ha valamelyik elektromosgitár-márkáról meg akarjuk mondani, mikor kinek-minek az 

érdekeltségébe tartozott, illetve jelenleg ki is az igazi tulajdonos. 

 

A 2000-es évektől ismét a reneszánszát éli a Superstrat, és jelenleg szinte minden komolyabb gitárgyártó cég 

készít ilyen elektromos gitárokat (is).  Az úgymond természetesnek vehető Charvel és Jackson, vagy például 

a sorba elsők között beálló Ibanez, illetve társaik, valamint az azóta kialakult üzleti kapcsolataik, egyéb 

gitármárkáik mellett olyan gyártók nevei is feltűnnek a jelentősebb Superstrat-okon, mint a Blackmachine, a 

Caparison, a Carvin, a G&L, az (Ernie Ball) Music Man, a Mayones, a Suhr, Tom Anderson, vagy a 

szénszálnak (és egyéb modern anyagoknak) a gitárépítésben úttörő felhasználójaként ismert Vigier. 

 

De például még a „kommersz(ebb)”, jó ár-érték arányú gitárjairól ismert Cort cég kínálatában is találni 

efféléket. 

 

A két legjelentősebb magyar, elektromos gitárokat (is) gyártó cég, amelyek Superstrat-okat is készítenek, a 

Fibenare, valamint a GPD. 

 

 

Összességében (talán) kijelenthető, hogy a Superstrat az az elektromosgitár-típus, amely a legnagyobb 

kölcsönhatásban volt a gitárosokkal úgy a gitározás technikai fejlődésére, mint a hangszernek az ezt 

támogató fejlesztésére.  Egyre tovább fejlődtek, finomodtak a már meglévő technikák, illetve mellettük 

újabbnál újabb technikák jelentek meg, gyors és komplex játékmódok, például: 

 az „Alternate picking”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 az „Economy picking”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Hammer-on”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Hybrid picking”, amely ezen és ezen a kétrészes videón látható-hallható; 

 a „Legato”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Pull-off”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Shredding”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „String skipping”, amelyet ezen a videón Paul Gilbert mutat be; 

 a „Sweep picking”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Tapping”, amely ezen a videón látható-hallható; 

 a „Tremolo Picking”, amely ezen a videón látható-hallható; 

…és egyebek.  Hozzá kell tenni, hogy a különböző technikákat egyes gitárosok még a saját „képükre” 

igazították-igazítják, így egyes technikákon belül is vannak eltérések annak részleteiben. 

 

Ugyanakkor az is tény, hogy sok esetben a virtuozitást, és a néha már akrobatikus(nak tűnő) gitárjátékot 

fölébe helyezték-helyezik az egyszerű és hatásos riffeknek. 

 

S hogy kik a jelentősebb gitárosok, gitárvirtuózok, akik Superstrat-okon (is) játszottak és játszanak? 

Nos, sorolhatnánk a neveket, ám valószínű, hogy többet hagynánk ki, mint ahányat megemlítenénk. 

A teljesség igénye nélkül néhányan az eddig említetteken kívül: 

Greg Howe (→honlapja),  Joe Satriani (→honlapja),  Joe Stump (→honlapja),  John Petrucci (→honlapja),  

Michael Angelo Batio (→honlapja),  Paul Gilbert (→honlapja),  Shawn Lane (→honlapja),  Steve Vai 

(→honlapja),  Tony MacAlpine (→honlapja),  Vinnie Moore (→honlapja)… 

… és még sokan mások – annál is inkább, mivel a felnövő és feltörekvő ifjú gitárosok egy jó része ebbe az 

irányba mozdítja ujjait. 

Érdekesség, hogy a szintén nagy metálgitáros Yngwie J. Malmsteen (→honlapja) kedvenc hangszere 

továbbra is egy Fender, naná, hogy a róla elnevezett Stratocaster. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADv_rock
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grunge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADv_metal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nu_metal
http://www.charvel.com/
http://www.jacksonguitars.com/
http://www.ibanez.co.jp/eu/index.php
http://www.blackmachine.net/
http://www.caparisonguitarcompany.com/en/
http://www.carvinworld.com/
http://www.glguitars.com/
http://www.music-man.com/
http://www.mayones.com/
http://www.suhr.com/
http://www.andersonguitars.com/
http://www.vigierguitars.com/
http://www.cortguitars.com/en/instruments/electric-guitars
http://www.fibenare-guitars.com/
http://www.gpdguitars.hu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_picking
http://www.youtube.com/watch?v=hlvpv4dNHiI
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_picking
http://www.youtube.com/watch?v=ehCEoc5PVGM
http://en.wikipedia.org/wiki/Hammer-on
http://www.youtube.com/watch?v=X8Hf6clZfU0
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_picking
http://www.youtube.com/watch?v=aRrNW9XTctc
http://www.youtube.com/watch?v=8C6kErgxiko
http://en.wikipedia.org/wiki/Legato#Guitar
http://www.youtube.com/watch?v=QjRlL4hr5BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-off
http://www.youtube.com/watch?v=JCq1r_3JpUs
http://en.wikipedia.org/wiki/Shred_guitar
http://www.youtube.com/watch?v=1yP5d59wXh8
http://en.wikipedia.org/wiki/String_skipping
http://www.youtube.com/watch?v=uqWTz2qDhm8
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweep-picking
http://www.youtube.com/watch?v=zOBppqDJlK8
http://en.wikipedia.org/wiki/Tapping
http://www.youtube.com/watch?v=omGmpFOtBJo
http://en.wikibooks.org/wiki/Guitar/Tremolo_Picking
http://www.youtube.com/watch?v=xgFgCCVH6s8
http://hu.wikipedia.org/wiki/Riff
http://hu.wikipedia.org/wiki/Greg_Howe
http://www.greghowe.com/
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http://www.satriani.com/
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http://www.joestump.com/
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http://www.johnpetrucci.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michael_Angelo_Batio
http://www.angelo.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Gilbert
http://www.paulgilbert.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Shawn_Lane
http://www.shawnlane.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Steve_Vai
http://www.vai.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tony_MacAlpine
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http://www.fender.com/guitars/stratocaster/yngwie-malmsteen-stratocaster-scalloped-rosewood-fingerboard-vintage-white/


Az alábbi különbségek egyértelműen megkülönböztetik a Superstrat-okat a hagyományos Stratocaster-ektől 

(és azok copy-jaitól), ám nem feltétlenül jelenik meg mindegyik jellemző minden Superstrat-on: 

 

 

 A Stratocaster-ekéhez képest a Superstrat elektromos gitárok teste általában karcsúbb és/vagy kisebb.  A 

cutaway mélyebben kivágott, a test „szarvai” pedig hosszúkásabbak, vékonyabbak, néha kifejezetten 

hegyesnek látszanak.  Maga a test egyaránt lehet tömör, vagy hangüregekkel ellátott.  Egyes modellek 

kifejezetten hasonlítanak a Stratocaster-ekre, mintha hangsúlyozni akarnák, hogy „honnan is 

származnak”, amíg másoknál… 

 

… a test olykor domborított fedlapos („archtop” vagy „carved top”), mint például a Carvin California 

Carved Top CT-7-é: 

 
 

 

… vagy futurisztikus kinézetű, mint például az OIO Superstrat-é: 

 

 
 

 

… vagy lágy vonalakkal rendelkező, szinte amőbaszerű, mint például a magyar(!) Fibenare Erotic 

modelleké: 

 

 
 

http://www.carvinworld.com/catalog/guitars/ct7
http://www.carvinworld.com/catalog/guitars/ct7
http://www.guitarworld.com/stratoblogster-labs-aristides-oio-superstrat
http://www.fibenare-guitars.com/category/products/erotic/
http://www.fibenare-guitars.com/category/products/erotic/


… vagy vagány külsővel rendelkező, mint például a Steve Vai nevével fémjelzett, és fogantyúval 

ellátott Ibanez JEM gitároké: 

 

 
 

 

… vagy egészen agresszív megjelenésű, mint például az ESP E-II FRX Series-é: 
 

 
 

 

… vagy esetleg, egészen ritkán fej nélküli kivitelű, mint például a Steinberger M Series-é: 
 

 
 

 

 A kopólap egyaránt hiányozhat a Stratocaster-ekről és a Superstrat-okról.  A különbség az, hogy a 

Stratocaster-eknél ez egyes felső kategóriájú modelleknél fordul elő, melyeknél a minőségi(bb) 

faanyagot, annak kivitelét akarják hangsúlyozni ezzel, amíg a Superstrat-oknál leginkább a hangszer 

tonális tulajdonságait igyekeznek javítani azzal, hogy a hangszedőket közvetlenül a testbe csavarozzák.  

Másodsorban pedig a kopólap „helyett” a gitár teste olykor teljesen matt, máskor pont ellenkezőleg, 

rikító színű festés borítja, vagy színkavalkádban fürdik, esetleg fantáziarajzokkal díszített.  De a 

kopólap azért is tűnik feleslegesnek egy Superstrat-on, mert az ilyen hangszereket használó gitárosok 

pengetési technikája általában jóval kevésbé veszi igénybe a gitár testét, annak bevonatát.  Emiatt a 

Superstrat-okon található kopólapok inkább díszítéseknek tekinthetőek. 

http://www.ibanez.co.jp/products/eg_sig_series14.php?series_id=22&area_id=3&year=2014&cat_id=1
http://www.espguitars.com/products?categories=frx-series-guitars-2
http://www.steinbergerworld.com/M-series.htm


 Ugyanakkor a gitár testének hátoldalán is történtek változások.  Például a nyak átmenete minden 

nyakrögzítési mód esetén finomabban, ívesebben illeszkedik a testbe, mint akár a Stratocaster-eknél, 

akár a legtöbb „hagyományos” elektromosgitár-típusnál, és ez szintén a könnyebb játszhatóságot, a 

magasabb hangok érintőinek még könnyebb elérhetőségét biztosítja. 

 

A Stratocaster-ek hagyományos csavarozású nyakrögzítése mellett, vagy inkább ahelyett módosított 

csavarozással rögzített a nyakat találunk a Superstrat-okon (az oka megegyezik az előbb leírtakkal): 

 

 
 

 

… vagy a hagyományos ragasztott nyak mellett a testben-testen végigfutó nyakat: 

 

                
 

 

Ez utóbbiról azt tartják, hogy még a ragasztott nyakú gitárokénál is nagyobb, hosszabb hangkitartást 

eredményez(het). 

 

A hangkitartással kapcsolatban érdemes elolvasni ebben a cikkben annak elektromos megoldását. 

 

 

Ezek a külsőségek egyszerre teszik kényelmesebbé, s ezáltal könnyebben játszhatóvá a Superstrat-okat, 

illetve vonzóbbá a hangszert a metál gitárosainak számára. 

 

 

Nem feltétlenül látszó, viszont szintén a hangszer tonális tulajdonságaira ható különbség, hogy a 

Stratocaster-eknél hagyományos éger és kőris faanyagok mellett újabb, különböző faanyagokat is 

használnak, mint például a hársfa, a koa, a korina, a mahagóni, a nyárfa, stb. 

 

A különböző faanyagok hangzásra gyakorolt hatásáról ebben a riportban, illetve itt olvashattok 

bővebben. 

 

http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fernandes-revolver-pro-rp-06-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/nyitolap/a-fa-s-a-gitrhang.html
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=267&Itemid=421&lang=hu


 A Stratocaster-ek viszonylag vékony C-alakú nyakánál is vékonyabb, olykor aszimmetrikus nyakat 

találunk a Superstrat-okon. 

Továbbá a Stratocaster-ek 7,25 hüvelyk (184,15 mm.) vagy 9,5 hüvelyk (241,3 mm.) sugarú, viszonylag 

domború fogólapjánál laposabb, általában 12 hüvelyk (304,8 mm.) sugarú, vagy még annál is kisebb ívű 

a fogólap. 

Ennek olykor speciális, ún. temperált bundozása, vagy az érintőknek kisebb-nagyobb mértékben 

hullámos, ún. „scalloped” kialakítása van (olykor csak magasabb hangfekvésnél, például oktáv felett), 

esetleg fém bundok nélküli, ún. „fretless” kivitelű. 

Ezek részben a minél pontosabb hangolást, részben pedig a minél virtuózabb gitárjátékot segítik elő. 

 

 

 
 

 

 
„scalloped” gitárnyak 

 

 

     
temperált bundozás     „fretless” gitárnyak 



 A Stratocaster-ek „vintage” 21 és „standard” 22 érintőjével szemben általában 22, vagy 2 oktávnyi 24 

érintőt találunk a Superstrat-ok fogólapján, illetve egyre gyakrabban 27, esetleg 29 érintőt.  Sőt, egyes 

kivételes modelleknél akár 3 oktávnyi 36 érintőt is az egy húron lefogható minél több hang érdekében. 

 

Ilyen például a Hamer Virtuoso (1987–1991.): 

 
 

 

… vagy a Washburn EC-29 és EC-36 (1987–1989.): 

 

 
 

 

… vagy Uli Jon Roth híres Sky Guitar-ja: 

 

 

http://www.buddlejagarden.co.uk/hamer/virtuo.htm
http://www.vintagewashburn.com/Electrics/ECelectric.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Uli_Jon_Roth
http://www.deanguitars.com/ulijonroth.php


 A Stratocaster-eken és a legtöbb elektromos gitáron megszokott 6 húr helyett gyakran 7, esetleg 8 húr… 

 

 

… mint például a Jackson Dinky modellek vagy a Jackson Soloist modellek esetén, amelyekből 6- és 7-, 

illetve 8húros egyaránt készül, avagy a Jackson Baritone modelleken, amelyekből érthető módon csak 

7- és 8húros létezik: 

 

 
 

 
 

 

 

 

… vagy ilyen a magyar(!) készítésű 8húros GPD 600 BC is: 

 

 

http://www.jacksonguitars.com/en-HU/guitars/dinky/models/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/soloist/models/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/baritone/models/
http://www.gpdguitars.hu/index.php/egyedi-gitarok/8-huros/600-bc


 A Stratocaster ún. „Vintage”, 2- vagy 6pontos rögzítésű, nem satus vibrátója, s ún. „Hardtail” hídja 

helyett strapabíró Floyd Rose, vagy FCH (Full Contact Hardware) Babicz, vagy Gotoh, vagy Kahler, 

vagy Schaller, vagy Wilkinson, vagy más, hasonlóan megbízható, magas minőségű satus vagy dupla 

satus vibrátórendszer található a Superstrat-okon: 

 

 
 

 

 

https://www.floydrose.com/
http://www.fullcontacthardware.com/
http://www.g-gotoh.com/international/?btp_product_category=tremolo-units
https://www.kahlerusa.com/guitar-tremolos-and-fixed-bridges
http://guitar-tremolo.com/hp12597/Tremolos.htm?ITServ=C56cec7cdX144687c4a19XY3165
http://www.jhs.co.uk/wilkinson.html#vibratos


 Az előbb említett Floyd Rose-rendszerű vibrátókhoz erősen ajánlott, szinte kötelező a satus 

húrrögzítővel ellátott felső nyereg, a legtöbb esetben húrfeszítő rúddal együtt: 

 

 
 

   
 

… és/vagy legalább satus hangolókulcsok: 

 

 
 

Mindezek a tiszta hangolás megtartását segítik elő még gyakori és erős vibrátóhasználat mellett is. 



 A Stratocaster-eken hagyományosan 3 passzív single-coil hangszedő található, vagy legfeljebb a 

húrlábnál egy ún. „Hot” humbucker, amelyek 1 hangerő- és 2 hangszínszabályzó potméterrel, illetve 

egy 5állású hangszedőváltó kapcsolóval szabályozhatóak. 

 

A Superstrat-okra egyrészt aktív hangszedőket (is) szerelnek, másrészt az egyetlen hangszedő, valamint 

a két hangszedő különböző variációjú alkalmazása mellett gyakran szerelnek három hangszedőt, 

közöttük előszeretettel az ikertekercses, azaz humbucker hangszedő(ke)t, illetve ezeket többféle kivitelű 

párosításban szerelik fel. 

 

o A leggyakoribb hangszedő-elrendezés a H-S-S (humbucker – single-coil – single-coil): 

 

 
 

 

… valamint a H-S-H (humbucker – single-coil – humbucker), amely esetén a nyaknál lévő 

humbucker olykor single-coil méretű: 

 

 
 

 

o H-H-H (azaz 3 darab humbucker hangszedő): 

 

 



o De lehet akár 4 hangszedő is, mondjuk H-S-S-H (azaz humbucker – single-coil – single-coil – 

humbucker), mint például a Music Man Steve Morse gitárokon: 

 

 
 

 

…vagy H-H-H-H (igen, 4 darab humbucker hangszedő!), mint a Music Man Nigel Tufnel 

Signature-nél: 

 
 

 

o Továbbá megjelentek már a kifejezetten a (nem megfelelő kifejezéssel élve) tremolóval (helyesen: 

vibrátóval) felszerelt gitárokhoz kifejlesztett humbucker-ek, az ún. „trembucker” hangszedők is.  A 

legtöbb humbucker-nek létezik trembucker megfelelője (általában „TB”, azaz „TremBucker” 

kóddal), ám nem mindegyik humbucker cserélhető le trembucker-re. 

 

               
 

Mindegyik fent írt hangszedő variációra jellemző, hogy a bekötésüknél előszeretettel variálnak a soros 

és párhuzamos bekötésekkel, a fázisfordítással, illetve a humbucker-eknél azok felezésével.  Ezekről 

különféle kis kapcsolók árulkodnak. 

Emellett viszont a gitár fő kezelése általában egy egyszerű hangszedőváltó kapcsolóval, illetve egy 

master hangerő- és/vagy egy master hangszínszabályzó potméterrel történik, azaz viszonylag ritka (vagy 

legalábbis ritkább) a hangszedőkénti hangerő- és hangszínszabályzó potméter. 

http://www.music-man.com/instruments/guitars/steve-morse.html
http://www.seymourduncan.com/support/faq/frequently-asked/everything-else/what_does_tremb/
http://www.seymourduncan.com/blog/tips-and-tricks/string-spacing-explained-humbuckers-vs-trembuckers/


 A Stratocaster-ek hagyományos, vagy valamilyen mértékben, ám általában továbbra is felismerhetően 

módosított ún. Fender „kutyaláb” fejformája mellett (amelyet maga a Fender cég is módosított kissé) 

általában döntött, inkább nyújtott, olykor hegyes, ún. „hokiütő” fejforma, mely a Gibson Explorer ún. 

„banán” fejformájából alakult ki, s néha fordított, felfelé álló helyzetben van. 

Továbbá bármilyen „kétoldalas”, vagy valamilyen egyedi(bb) fejformával is találkozhatunk. 

 

 

                  
 

               
 

                        
 

             
 

 

A gitár fejformája a megjelenésén túl, mint a Superstrat-okon szinte minden változtatás, a hangszer 

tonális tulajdonságainak javítását is szolgálja. 

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Explorer.aspx


Mindezek mellett természetesen egyéb elektromos gitárformákra is rátaláltak a kemény rock gitárosai, 

valamint más elektromos gitároknál is előfordul/t, hogy egy bizonyos gitárformának úgymond a 

továbbgondolásai is megjelennek, és ez még egy cégen belül is fellelhető. 

 

Ilyen például a Gibson cég 1958-tól gyártott Explorer modellje (akkor még Epiphone márkanév alatt, mint 

Korina Explorer), illetve az 1963-tól gyártott Firebird modellje: 

 
 

 
 

Nagyon érdekes, hogy az utóbbi képen látható 1965-ös Gibson Firebird VII típusú elektromos gitáron már 

megtalálható volt a Superstrat-ok jellemzőinek java része, a testen átmenő nyaktól kezdve a vibrátós 

húrlábon és a 3 (mini) humbucker hangszedőn át a felfelé álló fejig. 

 

De létezik „ugyanez” magyar gyártmányként is, a GPD Guitars által kézzel készített Kelly 7, amely a 

nevével is utal arra, hogy a Jackson Kelly-re hajaz, ami pedig az előző/ek formájának a továbbfejlesztése: 

 

 

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Explorer.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Explorer/Epiphone/1958-Korina-Explorer.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Firebird.aspx
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Firebird/Gibson-Custom/1965-Firebird-VII.aspx
http://www.gpdguitars.hu/
http://www.gpdguitars.hu/index.php/egyedi-gitarok/7-huros/kelly
http://www.jacksonguitars.com/guitars/kelly/


Hasonló a másik, még inkább variált gitárforma, a Gibson Flying V is, amelyre emlékeztet például a Jackson 

King V, vagy ennek „cifrázott” változata, a Jackson Demmelition, avagy az aszimmetrikus Jackson Rhoads, 

és akkor még a Gibson által 2007-2008-ban gyártott Reverse Flying V-ről nem is beszéltünk: 

 

 

 

 

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Flying-V.aspx
http://www.jacksonguitars.com/guitars/king-v/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/king-v/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/demmelition/
http://www.jacksonguitars.com/guitars/rhoads/
http://www.gibson.com/en-us/Divisions/Gibson%20USA/Guitar%20of%20the%20Week/Reverse%20Flying%20V/


Ezek után az is érdekes, hogy például az egyik leginkább „metálos” gitárgyártó cég, a Jackson (is) 

folyamatosan tart a kínálatában a hagyományos Stratocaster formáját viselő elektromos gitárt, mint például a 

legendás Iron Maiden együttes szintén legendás gitárosának, Adrian Smith nevével fémjelzett modelleket.  

Ugyanakkor, amennyiben alaposan szemügyre vesszük, akkor ezek valójában Stratocaster formájú, de 

tudásukban, kialakításukban Superstrat elektromos gitárok: 

 

 
 

 

 

 

Néhány magyar teszt Superstrat (vagy olyasmi) elektromos gitárokról, közöttük magyar gyártmányokról is: 

 

 Cort AERO Custom (2011. augusztus) 

 Cort EVL K6 (2006. október) 

 Cort Hiram Bullock Signature Modell II (2013. december) 

 Dean Hardtail Pro Japan (2008. október) 

 Dean Vendetta 2.0 (2008. október) 

 Fernandes Revolver Elite (2010. augusztus) 

 Fernandes Revolver PRO RP 06 (2008. július) 

 Fibenare Classic 6húros (2006. október) – magyar! 

 Fibenare Classic 7húros (2006. október) – magyar! 

 Fibenare Erotic (2006. április) – magyar! 

 GV guitars Nordic Hammer 728 7húros (2012. december) – magyar! 

 Hagström Ultra XL-5 (2010. október) 

 Ibanez GRG-270 (2012. május) 

 Ibanez RG-370 (2010. november) 

 Ibanez RG-7321 7húros (2012. március) 

 Music Man John Petrucci 7húros (2011. április) 

 Music Man Steve Morse Signature (2011. május) 

 PRS (azaz Paul Reed Smith) Custom 24 (2006. február) 

 PRS SE (azaz Student Edition) Custom (2008. július) 

 PRS SE Torero (2010. január) 

 Samick Greg Bennett Concord CD2 (2009. április) 

 Samick Greg Bennett Interceptor II (2009. április) 

 Schecter Omen 7 Extreme 7húros (2011. november) 

 Washburn MG-200 (2011. november) 

 Yamaha RGX-520 DZ (2006. április) 

 Yamaha RGX-620 Z (2006. április) 

 

 

 

 

http://www.ironmaiden.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adrian_Smith
http://www.jacksonguitars.com/guitars/san-dimas/models/
http://gitarshop.hu/hu/blog/cort-ujdonsag-aero-custom
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/cort-2006-evl-k6-elektromos-gitar.html
http://gitarshop.hu/hu/blog/cort-hbs-ii
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/dean-hardtail-pro-japan-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/dean-vendetta-2-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fernandes-revolver-elite-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fernandes-revolver-pro-rp-06-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fibenare-classic-6-huros-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fibenare-classic-7-huros-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/fibenare-erotic-6-huros-elektromos-gitar.html
http://gitarshop.hu/hu/blog/gv-guitars-nh-728--nordic-hammer
http://gitarshop.hu/hu/blog/hagstrom-ultra-xl5
http://gitarshop.hu/hu/blog/hangszerteszt-ibanez-grg270bk
http://gitarshop.hu/hu/blog/ibanez-rg-370
http://gitarshop.hu/hu/blog/hangszerteszt-ibanez-rg-7321
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/music-man-john-petrucci-7-hros-gitr.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/music-man-steve-morse-signature-elektromos-gitr.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/paul-reed-smith-custom-24-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/prs-se-custom-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/a-floyd-rose-os-prs-se-torero-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/samick-greg-bennett-concord-cd2-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/samick-greg-bennett-interceptor-ii-elektromos-gitar.html
http://gitarshop.hu/hu/blog/hangszertesztek-schecter-omen-7-extreme
http://gitarshop.hu/hu/blog/hangszertesztek-washburn-mg200
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/yamaha-rgx520-dz-elektromos-gitar.html
http://gitarhangtechnika.hu/hangszertesztek/elektromos-gitarok/yamaha-rgx-620-z-elektromos-gitar.html

