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Elsőként tisztáznunk kell, melyek is az elektroakusztikus gitárok. 

 

Hagyományosan így nevezzük azokat az általában sík fedlapos, leginkább fém-, ritkábban nylon-húros 

gitárokat, amelyek tisztán akusztikusan is megszólaltathatóak, és a beléjük szerelt hangszedő elektronika 

segítségével is „csak” erősíthetőek, kihangosíthatóak, tehát sem a hangszedő, sem az elektronika nem 

változtat lényegesen a hangzásukon, azaz úgy is akusztikus gitár hangzását kapjuk. 

 

Emiatt nem tartoznak ide sem a hangszedővel felszerelt archtop (a köznyelven vastag testű f-hanglyukas 

dzsesszgitárnak nevezett) gitárok, sem a vékony testű félakusztikus (a köznyelven vékony testű f-

hanglyukas dzsesszgitárnak nevezett) gitárok.  Bár mindkettő megszólaltatható különböző mértékben 

akusztikusan is, a hangszedőjük, illetve az elektronikájuk alapvetően nem akusztikus gitárhang keltésére 

szolgálnak, még ha az dominál is a hangzásukban. 

 

Ugyanakkor egy kis jóindulattal ide sorolhatóak az olyan gitárok, amelyek a felépítésük miatt ugyan 

akusztikusan egyáltalán nem, vagy alig szólaltathatóak meg, viszont a hangszedő elektronikájuk 

segítségével tiszta akusztikus gitárhangzást (is) kap(hat)unk.  Ilyenek a hibrid, illetve a fizikai modellezésű 

gitárok, továbbá a silent gitárok is.  Az angol nyelvben használt kifejezéssel („acoustic-electric”) élve ezek 

„akusztikus elektromos” gitárok. 

 

 

 

 

http://www.musztydobay.hu/


Figyelem!  Nem minden elektronikával felszerelt akusztikus gitár elektroakusztikus ténylegesen!  Bár ritkán, 

azonban előfordulnak olyan példányok is, amelyekben az elektronika mindössze egy beépített hangológép, 

például ilyen: 

 
 

Az elektroakusztikus gitárokról ebben az írásomban olvashattok bővebben. 

 

 

Rövid történeti összefoglaló 

 

 

Bár a fémhúros hangszerek, elsősorban a hegedű, a bendzsó, valamint a gitár erősítésével már az 1920-as 

évek vége óta próbálkoztak, az első igazán használható hangszedővel ellátott gitárok, amelyek az archtop-ok 

voltak, csak az 1930-as évek közepén jelentek meg.  Ezek azonban azon túl, hogy tompa hangjukról, gyenge 

hangkitartásukról, és gerjedékenységükről voltak híresek, megváltoztatták a gitár hangzását. 

 

Az akusztikus gitárok megfelelő erősítésével, amely nem változtatta meg a természetes akusztikus 

hangzásukat, valójában csak az 1970-es években kezdtek foglalkozni.  Ekkor jelentek meg a piezo-

elektromos hangszedők, illetve a különféle speciális mikrofonok.  Némelyiket közvetlenül a hangszerre 

erősítették, más modelleket a gitár belsejébe építették be. 

 

Itt található egy ismertető a hangszedőkről. 

 

Az akusztikus gitárzene népszerűségének újbóli növekedésével a hangszedők is komoly fejlődésnek 

indultak.  Ma már többféle típusú és stílusú akusztikus hangszedő, valamint hozzájuk köthető elektronika 

kapható, melyek szinte minden igényt ki tudnak elégíteni. 

 

 

Hangszedő elektronikák 
 

 

Az alábbiakban felsoroljuk, milyen főbb variációkkal találkozhatunk egy elektroakusztikus gitár 

elektronikájában, amelyeket az egyik legnagyobb fejlesztő és gyártó, a Fishman cég termékein keresztül 

mutatunk be.  A felsorolás különböző pontjai közé egyaránt beilleszthető az „és”, illetve a „vagy” kötőszó, 

mivel a hangszedő elektronikák egyike se zárja ki a másikat, és szabadon variálhatóak, bővíthetőek, 

amelynek csak a pénztárca, meg a józan ész szab határt.  A Fishman cég honlapját még angolul nem, vagy 

alig tudóknak is érdemes nézegetniük, ugyanis a szép és jó képeken túl szinte minden termék oldalán ott 

szerepel, hogy az adott eszközt melyik zenész használja rendszeresen, illetve hogy melyik 

típusú/gyártmányú gitár(ok) van(nak) azzal gyárilag felszerelve, továbbá letölthető PDF-fájlokat is találunk 

a képes beépítési útmutatókról és/vagy használati utasításokról. 

 

Az alábbi leírásban szereplő összes adat és ár 2012. novemberi információkon alapszik.  Az áraknál a 

Fishman hazai képviseletének árait vettük alapul. 

http://www.musztydobay.hu/francois-elektroaksilent.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hangszed%C5%91
http://www.fishman.com/products/for/acoustic-guitar
http://www.fishman.com/
http://forte.hu/
http://forte.hu/


 A legegyszerűbb az öntapadós hangszedő (a Fishman-nél ezt SBT-nek, azaz Soundboard Transducer-

nek hívják), amelynek öntapadós hangszedő részét a gitár fedlapjára kell felragasztani a húrlábtól a gitár 

alja felé, valamint a legvékonyabb E1 húrtól a gitár széle felé 1,5-1,5 hüvelyknyire, tehát kb. 3,8-3,8 

cm-nyire: 

 

 
 

 

Létezik olyan változatban, amelynél a jack-aljzatát szintén egy öntapadós tartóval kell a gitár fedlapjára 

rögzíteni (SBT-C), illetve olyan is, amelynek a jack-aljzata hagyományos kialakítású (SBT-E): 

 
 

 

 

Ezen a felvételen egy, a gitárokkal szoros rokonságban álló charango látható és hallható Fishman SBT-

C-vel felszerelve. 

http://www.fishman.com/products/filter/instrument:acoustic-guitar/type:soundboard-transducer
http://www.fishman.com/products/filter/instrument:acoustic-guitar/type:soundboard-transducer
http://www.fishman.com/products/view/sbt-c-soundboard-transducer
http://www.fishman.com/products/view/sbt-e-soundboard-transducer-with-endpin-jack
http://www.youtube.com/watch?v=689wFm8ZTzw


 A legnépszerűbbek az akár egy egyszerű akusztikus gitárba utólag, házilag is berakható, semmiféle 

átalakítást nem igénylő, s emiatt erre a célra leggyakrabban használt, különféle hagyományos, 

hanglyukba illeszthető mágneses hangszedők. 

 

Legismertebb változata a húronként állítható, passzív mágneses humbucker (dupla) hangszedő (melyet a 

Fishman-nél Blackstack-nek hívnak) „vintage” akusztikus hangzással: 

 

 
 

Ezen az angol nyelvű videón a 2011. évi NAMM Show keretén belül mutatják be a Fishman Blackstack 

hangszedőt. 

 

(NAMM Show = National Association of Music Merchants Show, azaz a Zene- vagy 

Hangszerkereskedők Országos Szövetségének Bemutatója, melyet 1901-ben alapítottak, és amelyet 

minden év januárjában rendeznek Anaheim-ben, Kaliforniában.  A világ másik legnagyobb zenei 

termékeket kiállító vására, a nagy európai vetélytárs a Németországban, Frankfurtban minden évben 

március elején megrendezett Musik Messe, azaz a Zene- vagy Hangszervásár.) 

 

Ennek unokatestvérei azok, az előzővel szinte megegyezően elterjedt mágneses hanglyuk-hangszedők, 

amelyek külön formavilágot kaptak, és amelyek egyaránt léteznek passzív változatban (ezt a Fishman-

nél Neo-D-nek hívják), illetve aktív változatban single-coil (szimpla) vagy humbucker (ikertekercses) 

kivitelben (ez utóbbiakat a Fishman-nél Rare Earth-nek hívják): 

 

 
 

Hazánkban a passzív Neo-D single-coil 20.900,- Ft., a humbucker pedig 25.900,- Ft., illetve az aktív 

Rare Earth single coil 37.900,- Ft., a humbucker pedig 48.900,- Ft-os áron kapható. 

 

Ezen a felvételen egy Fishman Rare Earth Humbucker elektronikával felszerelt Martin 000-15 gitár 

hallható. 

http://www.fishman.com/products/filter/instrument:acoustic-guitar/type:magnetic-soundhole
http://www.fishman.com/products/filter/instrument:acoustic-guitar/type:magnetic-soundhole
http://www.fishman.com/products/view/blackstack-passive-soundhole-pickup
http://www.youtube.com/watch?v=aFYpEewceqk
http://www.fishman.com/products/view/neo-d-magnetic-soundhole-pickup
http://www.fishman.com/products/details.asp?id=49
http://www.fishman.com/products/details.asp?id=48
http://www.fishman.com/products/filter/series:rare-earth
http://www.youtube.com/watch?v=MVX8QS7pOWA


 További lehetőség egy kis kondenzátor mikrofon a hangszer testében, amely még melegebb, még 

természetesebb akusztikus hangzást biztosít.  Önmagában ritkán található meg, általában valamelyik 

fajta (mágneses vagy piezo) hangszedővel együtt alkalmazzák. 

 

Talán az egyik leggyakoribb változatban a (Fishman-nél szintén a Rare Earth sorozathoz tartozó) 

Blender típusú rendszer része, mely a jól ismert hanglyukba illeszthető aktív mágneses hangszedőt, 

illetve egy rugalmas szárra erősített, a gitár belsejében elhelyezkedő miniatűr elektrolit mikrofont 

tartalmaz: 

 

 
 

A mágneses hangszedőn látható kis ív egy potméter, amellyel a hangszedő, valamint a mikrofon aránya 

állítható, hogy melyik mennyire hallatszódjon. 

 

Szintén felhasználóbarát, mivel ez sem igényel semmiféle átalakítást a hangszeren, ha utólagosan 

akarjuk vele felszerelni egyszerű akusztikus gitárunkat. 

 

Ezen a videón egy Fishman Rare Earth Blend-del felszerelt akusztikus gitár hallható. 

 

 

 

 

Hozzá kell tenni, hogy még az előző, házilagosan viszonylag egyszerűen felrögzíthető elektronikáknál is 

adódhat olyan gond, amely hangszerész szakember segítségét igényli.  Ilyen lehet például az, ha a koptatólap 

egészen a hanglyuk széléig ér, mert akkor a hangszedő rögzítő karmai nem tudnak egyenlő mértékben 

bezáródni, tehát a hangszedő nem helyezkedik el megfelelően. 

 

A többi hangszedő, továbbá az elektronikájuk jellemzően gyári beszerelésű, azaz házilagos, nem 

hangszerész szakember által végzett szerelésük nem ajánlott! 

 

Ráadásul a következőket utólag, külön nehezebb és drágább is beszerezni, ezeknek a részenkénti költsége 

együtt (a gitár, illetve a hangszedő elektronika ára, végül a hangszerész beszerelési munkadíja) a legtöbb 

esetben meghaladja egy készre gyártott elektroakusztikus gitár árát. 

 

 

 

 

 

http://www.fishman.com/products/filter/series:rare-earth
http://www.fishman.com/products/details.asp?id=46
http://www.youtube.com/user/FishmanAcoustic?blend=23&ob=5#p/f/52/VknJm98e7s0


 A (mondhatni) fogalommá vált passzív vagy aktív, a húrláb nyerge alá helyezhető piezo hangszedő, 

mely működhet húronként külön, vagy a teljes húrlábon egyben: 

 

 
 

Ettől még mindig sokan húzódoznak, pedig piezo és piezo között is óriási különbség lehet 

hangminőségben: ha recsegős, karcos, száraz piezo hangja van, akkor rossz, ha viszont sima, inkább a 

mikrofonéhoz hasonló, akkor jó. 

 

Hazánkban a kiviteltől függően 20.000,- Ft. körüli ártól vásárolhatóak meg. 

 

 

 

 Hangerő- és hangszínszabályzó potméterek, amelyek léteznek aktív változatban is (a Fishman-nél ezt 

VTB-nek, azaz Volume-Treble-Bass Control-nak hívják): 

 

 

http://www.fishman.com/products/details.asp?id=3
http://www.fishman.com/products/view/vtb-active-volume-tone-controls
http://www.fishman.com/products/view/vtb-active-volume-tone-controls


 Aktív elektronika, mely egy kis előerősítőt is tartalmaz, és amellyel együtt az alábbi funkciók 

találhatóak meg a leggyakrabban: 

 

o az (általában 9V-os) elem tároló része (bár ma már gyártanak olyat is, amely kompatibilis a digitális 

kamerák akkumulátorával), és esetenként az elem vagy akku töltöttségét jelző LED is; 

o 2 vagy 3 sávos EQ; 

o hangológép; 

o a különböző hangszedők és/vagy mikrofonok jeleinek a keverő potmétere; 

o fázisfordító, mely a gerjedés egyik gátlója lehet (ugyanerre a célra, mondhatni mechanikus 

megoldásként az elektroakusztikus gitárokhoz kínálnak egy, a hangnyílást lefedő lágy gumi 

takarólemezt is az akusztikus gerjedés veszélyének további csökkentése céljából – ilyen például a 

Planet Waves terméke); 

o effekt/ek. 

 

 

 

 

Az aktív elektronikák általában háromféle kivitelben készülnek: 

 

 

o külső előerősítők, amelyek közül az egészen egyszerűtől a bonyolultabb, akár pedálként is működő 

elektronikákig választhatunk: 

 
 

 

Ezen a videón egy rövid áttekintés, ezen a videón pedig egy részletes bemutató tekinthető meg a 

csúcsmodell Fishman Aura Spectrum DI-ról angol nyelven. 

 

Hogy a két szélsőséget árban is megjelenítsük: 

amíg egy alapnak tekinthető G-II. akusztikus előerősítő 20.900,- Ft., addig a csúcsmodell pedálos 

Aura Spectrum DI 103.900,- Ft. 

 

 

Íme, egy részletes cikk egy másik gyártmányról, az Acouswitch IQ DI külső előerősítőről. 

http://planetwaves.com/pwProductDetail.Page?ActiveID=4115&productid=497&productname=Screeching_Halt
http://fishman.com/products/filter/type:preamps
http://www.youtube.com/user/FishmanAcoustic?blend=23&ob=5#p/f/3/ClHHC3WULw4
http://www.youtube.com/user/FishmanAcoustic?blend=23&ob=5#p/f/10/ttva8l7nyXA
http://fishman.com/products/view/aura-spectrum-di
http://www.fishman.com/products/view/g-ii-acoustic-preamp
http://www.fishman.com/products/view/aura-spectrum-di
http://www.gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_sz_2012_09_08_acouswitch&hol=&kategoria=&honnan=&mennyit=


o a gitár testének oldalában elhelyezkedő változatok, amelyek egy kis sík vagy enyhén ívelt panelként 

kerülnek beépítésre: 

 

 
 

 

Ennek talán a csúcsa a Fishman Prefix Premium Blend rendszer, amely tartalmaz egy, a húrláb 

nyerge alá helyezhető piezo hangszedőt, egy hajlékony szárra erősített, a gitár belsejébe 

elhelyezendő miniatűr elektrolit mikrofont, egy előerősítőt hangerőszabályzóval, egy EQ-t, 

kapcsolóval választható monó vagy sztereó jelet, és egy kromatikus hangolót. 

 

 

 

 

Hogy érzékeltessük, mennyivel jobban járunk, ha eleve olyan hangszert vásárolunk, amelyik 

például valamelyik „mindent tudó” hangszedő elektronikával van felszerelve, íme: 

 egy amúgy is jó nevű, jó anyagokból szépen kidolgozott Cort MR730FX NAT gitár már 

126.900,- Ft-ért megvásárolható például itt 2 év garanciával, díjtalan kiszállítással az ország 

egész területén, és még ajándék kemény tokot is adnak hozzá. 

 

S így szól egy ilyen Cort gitár avatott kezekben, ilyen remek felvétel készíthető vele. 

 

 egy, az előzőleg említett gitárba gyárilag beépített Fishman Prefix Plus-T előerősítő hangszedő 

nélkül 69.900,- Ft. 

 a hozzá a gitárba gyárilag beszerelt (és a Fishman által ma már nem is gyártott) Fishman 

Matrix hangszedő jack-aljzattal 34.900,- Ft. (a készlet erejéig) 

 

Úgy vélem, ezek után nem különösebben kell bizonygatni, hogy bárki jobban jár egy gyári 

elektroakusztikus gitár megvásárlásával. 

 

 

 

http://fishman.com/products/filter/type:onboard-preamps
http://www.fishman.com/products/view/prefix-premium-blend-1
http://www.cortguitars.com/en/product/mr730fx
http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1190&category_id=390&manufacturer_id=3
http://www.youtube.com/watch?v=WHVOCGkH-WQ
http://www.fishman.com/products/view/prefix-plus-t-1
http://www.fishman.com/products/view/acoustic-matrix-series-discontinued
http://www.fishman.com/products/view/acoustic-matrix-series-discontinued


o a gitár hanglyukánál, annak belső ívét követve a testbe épített változatok, amelyek a 

kivitelezésükben, önmagukban is ívesek (a Fishman-nél Ellipse sorozatnak hívják): 

 

 
 

Itt látható egy angol nyelvű bemutató videó a Fishman Ellipse Matrix Blend-ről. 

 

 

o Ezeken kívül vannak még egyéb megoldások is, ilyen például a Fishman-nél a Matrix Infinity, mely 

ahhoz képest, hogy szinte semmi se látszik belőle, nagyon komoly technikát rejt magában: 

egy húrláb alatti piezo hangszedő (kétféle húrláb szélességhez), a hanglyukhoz a fedlap alá 

szerelhető hangerő- és hangszínszabályzó potméterek, egy előerősítővel egybeszerelt jack-aljzat, 

illetve egy hangválasztó kapcsoló, mellyel alkalmazkodhatunk bármilyen testméretű gitárhoz, és 

bármilyen eltérő teljesítményű helyzethez, fellépési igényhez – mindez forrasztásmentes 

kapcsolattal van egy rendszerbe oltva: 

 

 
 

A Fishman Matrix Infinity-ről itt nézhetünk meg egy angol nyelvű bemutató videót. 

 

Egy ilyen kis rendszer hazánkban 41.900,- Ft-ért vásárolható meg. 

http://fishman.com/products/filter/series:ellipse
http://www.youtube.com/watch?v=33fipv1uETk
http://www.fishman.com/products/view/ellipse-matrix-blend-1
http://www.fishman.com/products/view/matrix-infinity-1
http://www.youtube.com/user/FishmanAcoustic?blend=23&ob=5#p/f/30/w9C7x53oDFE


 Aktív elektronika fizikai modellezésű előerősítővel, amelynek több iránya is van, ám minderről a 

téma részletessége, valamint bonyolultsága miatt a külön erről szóló anyagomban olvashattok. 

 

 

 Kimeneti jack-aljzat, amely az esztétikusabb kivitelben a gitár alján, az alsó hevedertartó helyén, vagy 

pont hevedertartónak álcázva, abban található (a Fishman-nél ezt Switchjack-nek hívják): 

 

 

 
 

Ugyanilyen külső kinézetű jack-aljzat létezik előerősítővel egybeépítve is (a Fishman-nél Powerjack-

nek hívják): 

 
Hazánkban a Switchjack 6.590,- Ft., a Powerjack 14.900,- Ft-os áron kapható. 

http://www.musztydobay.hu/francois-fizmodgit.pdf
http://www.fishman.com/products/view/switchjack
http://www.fishman.com/products/view/powerjack-1
http://www.fishman.com/products/view/powerjack-1


 Egyes újabb elektronikáknál már USB-csatlakozó (mint például a Fishman Ellipse Aura-nál): 

 

 
 

 

…vagy 13 tűs szintetizátor-csatlakozó (mint például a nylon-húros Godin ACS-SA modellnél) is 

található: 

 

 
 

 

…de ezek még messze nem tekinthetőek általánosnak. 

 

S hogy milyen hangzások érhetőek el a szintetizátor-csatlakozó segítségével, arra jó példa ez a videó. 

 

 Kis kitérő… 

 

Mivel a piezo hangszedő a húrlábhoz van beépítve, felmerülhet az ötlet, hogy annak – nem egyszerű, 

nem otthoni ! – cseréjével a hagyományos elektromos gitárunkat is átalakíthatjuk hibriddé, s ez akár a 

tremolós húrlábbal felszerelt gitárokra is igaz.  Ilyen, gyárilag piezo hangszedővel felszerelt (vagy 

egybeépített) húrlábak szerepelnek például a Fishman Powerbridge sorozatában (érdekesség, hogy ezek 

a gyártó honlapján nem húrlábként, hanem hangszedőkként szerepelnek). 

 

Ezen az angol nyelvű videón egy Fishman VS-50P Powerbridge húrlábat mutatnak be. 

 

Ezen a felvételen egy 2000. évi, gyárilag Fishman piezo-s húrlábbal szerelt Parker Fly Deluxe hibrid 

gitár hangzását állítják szembe a talán legnagyobb vetélytárs cég, az L. R. Baggs által gyártott X-Bridge 

piezo-s húrlábbal utólag átszerelt 2007. évi Fender American Deluxe Strat® HSS elektromos gitár 

hangzásával. 

 

A hibrid gitárokról ebben az anyagomban olvashattok részletesen. 

http://fishman.com/products/view/ellipse-aura-1
http://www.godinguitars.com/godinacsp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VNh6znJNVA0
http://www.fishman.com/products/filter/type:pickups/series:powerbridge
http://www.youtube.com/watch?v=3Az8BW1gqNg
http://www.fishman.com/products/view/vs-50p-powerbridge-pickup-1
http://www.youtube.com/watch?v=7zhXIWdba_4&feature=related
http://www.parkerguitars.com/Fly-Deluxe-Models/
http://www.parkerguitars.com/Fly-Deluxe-Models/
http://www.lrbaggs.com/
http://www.lrbaggs.com/xbridge.htm
http://www.fender.com/en-HU/products/americandeluxe/models.php?prodNo=011910
http://www.musztydobay.hu/francois-hibrid.pdf


 A másik oldal… 

„Hallgattassék meg a másik fél is” alapon, és hogy valóban senki se vádolhasson meg az 

egyoldalúsággal, azaz hogy csak és kizárólag a Fishman cégnek akarunk reklámot csinálni, következzen 

néhány remek termék más gyártóktól. 

 

 

 

 

Itt olvasható egy 2010. februári részletes bemutató cikk a már említett L. R. Baggs cég iBeam, Element 

Active System (röviden: E.A.S.), illetve M1 hangszedőiről, pontosabban hangszedő rendszereiről. 

 

Ennek a márkának jelenleg nincs hazai képviselete, de például itt az Element Active System 50.200,- 

Ft., az M1 hangszedő aktív változata pedig, amely M1A típusnéven fut, 65.000,- Ft-os áron kapható. 

Sajnos, ugyanott (vagy máshol) az iBeam jelenleg nem kapható. 

 

 

 

 

Említést érdemelnek továbbá Carlos Juan hangszedői, melyek közül a CP-1A V.I.P. coax hangszedőt 

mutatja be ez a 2010. novemberi cikk.  Ez egy viszonylag (a mágneses, illetve a piezo hangszedőkhöz 

képest) újfajta hangszedő, melynek első darabjai 1999-ben kerültek forgalomba. 

 

A Carlos Juan hazai képviseleténél ez a hangszedő 86.360,- Ft-os áron kapható. 

 

 

Továbbá ugyanakkor született egy másik cikk is, amelyben egy Carlos Juan coax hangszedő 

beépítéséről számolnak be – nem is akárhova került, hanem egy kétnyakú kobozba. 

 

Az alábbi képen a cikkeket író kiváló magyar gitáros, Szabó Sándor játszik az említett hangszeren: 

 

 
 

 

http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_ef_2010_02_15_baggs&hol=cikk&kategoria=5&honnan=10&mennyit=10
http://www.lrbaggs.com/
http://www.lrbaggs.com/ibeam/
http://www.lrbaggs.com/EAS.htm
http://www.lrbaggs.com/EAS.htm
http://www.lrbaggs.com/m1/
http://www.muziker.hu/gitarok/gitar-hangszedok/akusztikus-gitar-hangszedok/p/19942-l.r.-baggs-ELEMENT-Active-System
http://www.muziker.hu/gitarok/gitar-hangszedok/akusztikus-gitar-hangszedok/p/19942-l.r.-baggs-ELEMENT-Active-System
http://www.muziker.hu/gitarok/gitar-hangszedok/akusztikus-gitar-hangszedok/p/19930-l.r.-baggs-M1A-Active-Soundhole-Magnetic-Pickup
http://www.muziker.hu/gitarok/gitar-hangszedok/akusztikus-gitar-hangszedok/p/19930-l.r.-baggs-M1A-Active-Soundhole-Magnetic-Pickup
http://www.carlosjuan.eu/
http://www.carlosjuan.eu/index.php?id=29
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_ef_2010_11_14_carlos&hol=cikk&kategoria=5&honnan=0&mennyit=10
http://stageshop.hu/carlos-juan-hangszedok-c-3_283.html
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_ef_2010_11_19_carloscp&hol=cikk&kategoria=5&honnan=0&mennyit=10
http://www.sandorszabo.com/htmlek/hu_index.html


 Ugyanakkor az előzőek mellett megjelent az igény a csendes gyakorlásra akár turnén utazó zenészek, 

akár nyaraló, vagy társasházban lakó műkedvelő amatőr gitárosok részéről.  Mindkét tábor igényeit 

kielégíti(k) a „silent gitárok” mellett (amelyekről itt olvashattok egy részletes leírást), vagy akár azokkal 

együtt is a fejhallgató erősítő(k).  Ezeket a hagyományosan kiváló erősítőiről ismert Vox cég 

fejlesztette ki (náluk amPlug néven futnak), de mára megjelentek a szokásosnak mondható távol-keleti 

utánzatok is különböző minőségben. 

 

Segítségükkel külön kábelezés nélkül valódi gitárhangot állíthatunk elő, majd akár fejhallgatón: 

 

 
…vagy egy kis hangszóró ládán keresztül „rendesen” hallhatóan is élvezhetjük a gitárjátékot: 

 

 
 

Használhatjuk elektroakusztikus és elektromos gitárhoz egyaránt.  A fejhallgató erősítő jack-dugóját 

egyszerűen csak közvetlenül a gitár kimeneti jack-aljzatába kell csatlakoztatni, a kis erősítő AUX IN 

bemenetére pedig CD- vagy MP3-lejátszót csatlakoztatva akár zenei alapra is játszhatunk. 

 

A fejhallgató erősítőt többek között Acoustic, azon kívül AC30, Classic Rock, Lead, Metal, Bass, az 

újabb Joe Satriani Signature, vagy a legújabb Night Train, illetve Twin változatban készítik. 

 

Hazánkban például itt 11.500,- Ft-ért vásárolhatóak meg, a Cabinet hangszóró láda pedig 5.900,- Ft. 

 

Itt egy magyar nyelvű bemutató videót nézhetünk és hallgathatunk meg róluk. 

http://www.musztydobay.hu/francois-silent.pdf
http://voxamps.hu/
http://voxamps.hu/termekek/amplug/amplug-fejhallgato-ersitk
http://www.voxamps.hu/termekek/amplug/amplug-cabinet
http://www.voxamps.com/uk/amplug/joesatriani/
http://www.voxamps.hu/termekek/amplug/amplig-night-train
http://www.voxamps.hu/termekek/amplug/amplug-twin
http://www.hangszeraruhaz.hu/index.php?tpl=subcat&subcat=119&kat3_filter%5b%5d=&gyarto_filter%5b%5d=281&fttol=0&ftig=0&x=7&y=8
http://www.hangszeraruhaz.hu/index.php?PHPSESSID=jahia219toc2u34ts6flbt3ge1&tpl=product&prid=15856
http://www.youtube.com/watch?v=e1iC9m2nqqE


Erősítők és kombók akusztikus és elektroakusztikus gitárokhoz 
 

 

 

 
 

 

 

Az előzőek mellett nem szabad megfeledkezni arról se, hogy az akusztikus és elektroakusztikus gitárok 

hangosításához a megfelelő elektronikán túl megfelelő erősítő vagy kombó is kell, amelyet kifejezetten ilyen 

gitárokhoz terveztek!  Ellenkező esetben az erősítő vagy a kombó a legjobb elektronika ellenére is 

megváltoztatja a természetes hangzást! 

 

 

Eleinte komoly hangmérnöki feladat volt úgy kihangosítani egy akusztikus gitárt, hogy az természetesen és 

erőteljesen szóljon, ám ne gerjedjen.  Ugyan a hanglyukba rögzíthető mágneses, illetve a húrlábhoz 

szerelhető piezo hangszedők megjelenésével könnyebbé vált a helyzet, azonban a kezdeti időkben ezek nem 

eredményeztek igazán szép hangzást, a gitárok tompán és meglehetősen élettelenül szóltak, jelentősen 

veszítettek a dinamikájukból.  Igaz, még akkor is jobb, de főleg egyszerűbb megoldásnak bizonyultak, mint 

a nagy szakértelmet igénylő külső bemikrofonozás. 



Az 1990-es évek „unplugged” zenei forradalma, vagy talán inkább divatja szerencsé(nk)re remek piaci 

lehetőséget teremtett a gyártók számára, s ennek köszönhetően meglódult a fejlődés ezen a téren is. 

 

Az akusztikus erősítők sokkal jobban hasonlítanak a hifi rendszerekre, mint a hagyományos értelemben vett 

elektroncsöveken alapuló gitárerősítőkre.  Elsősorban arra valók, hogy valósághűen adják vissza az 

akusztikus gitárok természetes hangját, és nem arra, hogy színezzék, dúsítsák, vagy torzítsák a feléjük 

érkező gitárjelet.  A hangszóróknál is az a cél, hogy pontosan és élethűen adják át a megfelelő hangokat, és 

nem színező funkciót látnak el.  Ugyanakkor az is tény, hogy ma már a legtöbb akusztikus erősítőn ezek a 

plusz szolgáltatások is megtalálhatóak. 

 

Ez a minél természetesebb hangra törekvő megközelítés elvileg közelebb áll a basszusgitár-erősítők 

felépítéséhez, mint a gitárerősítőkéhez.  Nem véletlen, hogy a nagy basszusgitár-erősítő márkák, mint 

például az Ashdown, az SWR, vagy a Trace Elliot nagy sikerű akusztikus erősítőkkel jelentek meg a piacon.  

Ettől függetlenül természetesen nem csak ők, és nem csak a nagynevű cégek gyártanak erősítőket akusztikus 

gitárokhoz, ezek ma már a legtöbb gyártó kínálatában megtalálhatóak. 

 

Egy jó akusztikus erősítő legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy nem az erősítő hangja, hanem a gitár akusztikus 

hangja köszön vissza belőle, mivel az erősítő alacsony torzítású, és kis zajszintű.  Nem csodát kell 

előidéznie, hanem a hangszer (lehetőleg) tiszta hangját visszaadnia, ami persze maga a csoda. 

 

Az akusztikus erősítőknek ezt a talán legfontosabb kritériumát, a lehető legalacsonyabb torzítást több módon 

érik el: részben nagy tartalékokkal épül fel az áramkör, és kellő tartalék van a végerősítő és a hangszóró 

teljesítménye között.  Így elkerülhető, hogy sem az erősítő, sem a hangszóró nem fog torzítani jelentős 

mértékben nagyobb hangerőn sem.  Ezért ne lepődjünk meg, és ne hátráljunk, ha meglátunk egy elsőre 

„nagy” Watt-számozású megjelölést egy akusztikus erősítőn, mivel attól-abból nem az elektromos 

gitároknál megszokott üvöltő 40-esek („Roaring Forties”), tomboló 50-esek („Furious Fifties”), vagy rikoltó 

60-asok („Shrieking or Screaming Sixties”) fognak megszólalni. 

 

A legtöbb akusztikus gitárerősítő már külső megjelenésében is különbözik a hagyományos, elektromos 

gitárokhoz gyártott erősítőktől: zárt dobozúak, bassz-reflexnyílással ellátottak (a stúdió monitorok esetében 

is ezt alkalmazzák, hogy minél kevésbé domináljon a hangban a doboz hangzása).  A hangfaldoboz belső 

kialakítása is olyan, hogy állóhullámok ne keletkezzenek, ezért a hangfal nem ad doboz hangot.  Például 

sokszor a dobozba mélyen belesüllyedő fogantyú(ka)t szerelnek rájuk, amellyel szintén az állóhullámok 

megtörését igyekeznek elősegíteni.  Némely gyártók pedig az akusztikus erősítőknél az elektromos gitárok 

erősítőihez képest nagyobb mértékben használnak olyan anyagokat, mint például világos(abb) színű fát, 

lehetőleg barna színű bőrt, illetve natúr szövetet, amelyekkel szintén a természetességet akarják 

kihangsúlyozni már a külső megjelenésben is – ilyenek például a Kustom Sienna-sorozatú akusztikus 

gitárerősítői is. 

 

Fontos még megemlíteni, hogy minden nagy hanghűségű hangsugárzó esetében nagy figyelmet kell 

fordítani a megfelelő elhelyezésre.  Nem mindig jó a padlóra tenni, de nagyon magasra sem, azonban egy 

legalább 20 cm. magasságú kis zsámolyon vagy széken élethűen fogja visszaadni a hangszer hangképét.  

Vannak helyzetek, amikor nincs másra mód, csak a padlón használni – ilyenkor érdemes az eleje alá tenni 

egy pár cm. magas tárgyat, amellyel kissé, kb. 15 fokban megdöntjük az elejét megemelve, hogy enyhén 

felfelé sugározzon.  Vannak gyártmányok, mint például a Fishman Loudbox-sorozata, melyek eleve 

döntöttek, más gyártmányoknak pedig az elejükön kihajtható vagy kihúzható láb van, amellyel a 

használatukkor megdönthetőek – ilyen például a Roland Acoustic Chorus erősítő-sorozatába tartozó AC-33 

és AC-60.  Ezzel az enyhe megdöntéssel jócskán feltisztul a hangkép, nyugodtabb, melegebb hangzást 

kapunk. 

 

Ha kis helyen használjuk erősítőnket szóló hangszerhez, akkor célszerű, ha a magas hangszínt mérsékelten 

csavarjuk fel, és a hangszer eredeti, akusztikusan is hallható magas tartományát használva alakítjuk ki a 

hangképet. 

 

 

http://www.ashdownmusic.com/
http://www.swramps.com/
http://www.traceelliot.com/
http://www.kustom.com/product_family.aspx?TypeID=5&FamilyID=74&Tab=2
http://www.kustom.com/product_family.aspx?TypeID=5&FamilyID=74&Tab=2
http://www.fishman.com/products/filter/series:loudbox
http://www.roland.com/amp/chorus/index.html
http://www.roland.com/products/en/AC-33/
http://www.roland.com/products/en/AC-60/


Alternatív, nem normál hangolásban játszó gitárosok számára meg kell említeni azt is, hogy a legjobb 

akusztikus erősítők a lehangolt gitárok hangját is jól befogják.  A gitárt egészen kontra G-ig leengedve 

eléggé lineárisan leköveti a mély húrokat is, mindazonáltal kontra A körül már érdemes a kiegészítő hangfal 

használatát is megfontolni. 

 

Egyes akusztikus erősítők nem csak elektro/akusztikus gitárhoz használhatóak, a mikrofon bemenete kínál 

optimális lehetőséget.  Nagyszerűen erősíthető velük minden akusztikus hangszer, amelyik mikrofonnal 

erősíthető, vagy amelyikre felszerelhető piezo vagy elektromágneses hangszedő.  Csupán néhány példa: 

száj- és tangóharmonika, hárfa, citera, fuvola, hegedű, cselló, stb. 

 

 

 

 

Fontos, hogy vásárláskor lehetőleg mindenképpen a saját hangszerünkkel (vagy legalább a boltban elkért 

ugyanolyan típusúval) próbáljuk ki a kinézett akusztikus erősítőt, mert sajnos, azért még manapság is 

előfordul(hat), hogy bizonyos gyártó egyszerűen kicseréli a címkét a tranzisztoros gyakorló erősítőjén! 

 

 

 

 

Íme, néhány bemutató leírás a különböző akusztikus erősítőkről (egyszerűen csak ABC-sorrendben, azaz 

nem minőség vagy egyéb szempontok alapján rangsorolva): 

 

 AER akusztikus erősítők (2009. március) 

 AER Acousticube III (2006. február – ebben a cikkben elég jól le van írva az akusztikus erősítők 

kialakulásának, fejlődésének a története) 

 AER Acousticube III (2009. március) 

 AER Alpha (2009. április) 

 AER Alpha Plus (2009. október) 

 AER Compact 60 (2009. március) 

 AER Compact XL (2009. október) 

 Melyiket mire:  AER Compact 60 és Compact XL (2010. február) 

 Laney A1 (2008. július) 

 Line 6 Spider Jam (2009. december) 

Mivel ez tulajdonképpen „csak” egy kiegészítő cikk, ezért az alábbi linkeken olvashatóak az 

előzmények, amelyekkel egy teljes értékű három részes cikksorozattá válik: 

a Line6 Spider Jam bemutatásának I. része, valamint a II. része (mindkettő 2009. február) 

 Markacoustic AC 601 (2010. szeptember) 

 Schertler David (2008. december) 

 SR Technology Jam 100 (2012. március) 

 Vox AGA70 (2010. november) 

 ZT Launchbox Acoustic (2011. november) 

 

 

Végezetül a teljesség igénye nélkül néhány bolt, ahol ilyen, kifejezetten akusztikus hangszerekhez való 

erősítők, illetve kombók kaphatóak: 

Coda hangszerbolt 

Hangszerdiszkont 

Mezzoforte hangszeráruház 

Segovia gitárszaküzlet 

 

http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_03_17_aer1&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2006_02_19_acousticube3&hol=cikk&kategoria=4&honnan=40&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_03_26_aer3&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_04_29_aer&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_10_29_aer1&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_03_17_aer2&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_10_30_aer2&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2010_02_12_aer_60_xl&hol=cikk&kategoria=4&honnan=10&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2008_07_01_laney&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2009_12_05_spiderjam&hol=cikk&kategoria=4&honnan=10&mennyit=10
http://www.gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=&oldal=cikkek/ht_sz_2009_02_22_spiderjam1&hol=cikk&kategoria=&honnan=0&mennyit=10
http://www.gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=&oldal=cikkek/ht_sz_2009_02_22_spiderjam2&hol=cikk&kategoria=&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2010_09_28_markac&hol=cikk&kategoria=4&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2008_12_01_schertler&hol=cikk&kategoria=4&honnan=20&mennyit=10
http://www.gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2012_03_08_jam100&hol=cikk&kategoria=4&honnan=0&mennyit=10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2010_11_12_voxaga&hol=cikk&kategoria=4&honnan=0&mennyit=10
http://www.gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-0&oldal=cikkek/ht_er_2011_11_08_rt&hol=cikk&kategoria=4&honnan=0&mennyit=10
http://www.codahangszer.hu/index.php?temacim=Git%E1rok,%20eros%EDtok,%20tartoz%E9kok&mainpromo=Akusztikus%20er%F5s%EDt%F5k&content=listitems.php&kategoriaID=30
http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.browse&category_id=375
http://hangszeraruhaz.hu/index.php?subcat=133&tpl=subcat
http://www.segovia.hu/page47?m=52

