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A húros (kordofon [2]) hangszercsoport egyik ága.
Jellemzõje, hogy a húrok a vonó [3] érintésére szólalnak meg, (de ujjal is pengethetõk).
Bal kézzel a hangol [4]t húrok leszorítása, jobb kézzel a vonó segítségével a hangképzés [5] történik.
Bár számtalan fajtája alakult ki, napjaink zenei gyakorlatában a legfontosabb a hegedû [6],
mélyhegedű, (brácsa [7]), cselló [8], nagybõgõ [9].
►vonósnégyes [10]

Different string playing techniques:
Bartok pizzicato: a string is pulled with force so it slams down on the fingerboard
Con legno: strings are played with the wooden part of the bow
detache: steady backward and forward movement of the bow
le grand detache: with full extent of the bow
legato: several notes with one bow movement
pizzicato: strings are plucked by fingers
ricochet: the bow bounces on a string with one string movement
spiccato: the bow bounces. A fast "staccato", marked by a dot beneath a note.
Staccato: the bow does not part with string, and stops. Marked by dot.
Sul ponticello: bow plays close to the bridge
(Forrás: e-concerthouse [11])
Tamás megjegyzései: Vonós hangszerek (wikipedia.hu): Banhu Baryton Basszusgehu Brácsa
Cellone Crwth Cselló Elektromos cselló Elektromos hegedű Erhu Fidula Gadulka Gaohu Gehu Gudok
Guszle Gyanta Hardanger fidula Háromhúros brácsa Hegedű Hegedűoktett Jinghu Kemanesz Kokyu
Krétai líra Lira da braccio Lira da gamba Nagybőgő Nyckelharpa Oktobasszus Pontoszi líra Quinton
Rebek Rebáb Stradivarius Tenorbrácsa Tromba marina Vertikális brácsa Viola Bastarda Viola alta
Viola da Braccio Viola da Spalla Viola da gamba Viola d’amore Viola pomposa Violino piccolo Violino
pomposo Violinofon Violoncello piccolo Violotta Vonó Vonós zongora Zhonghu Zsebhegedű
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