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A gitárok „utaztatása” egyidős magával a hangszerrel.  Csakhogy amíg régen egészen egyszerűen az adott 

hangszert vitték magukkal az emberek, manapság már külön erre a célra is gyártanak hangszereket 

különböző technológiával.  Emiatt egészen eltérő gitárokat is nevezhetünk „utazó” gitárnak. 

 

A félreértések elkerülése végett megjegyzendő, hogy sok helyen a tömör testű (azaz: „solid body”), továbbá 

a „silent” (azaz angolul: csendes), illetve a „songwriter” (azaz angolul: dalíró) gitárokat egyaránt a 

„traveling” (azaz angolul: utazó) gitárok közé sorolják.  S ezek között ráadásul keverednek a tisztán 

akusztikus, illetve a hangszedő elektronikával felszerelt változatok.  Ugyanakkor azt is ki kell emelnünk, 

hogy a különböző „utazó” gitárok közül a kis testűeket gyermekeknek is szokták ajánlani. 

 

A „silent” gitárokról a róluk készült anyagomban olvashattok bővebben. 

 

Az alábbiakban igyekszem összefoglalni az utazás céljára a gitárokkal összefüggésbe hozható valamennyi 

változatot, azok főbb vonalait, amelyekből ki-ki maga választhatja a neki leginkább megfelelőt. 

Az összeállításban szereplő árak és adatok a 2013. januári állapotokat tükrözik. 

 

Ez az angol nyelvű honlap csak az „utazó” gitároknak van szentelve. 

http://www.musztydobay.hu/
http://www.musztydobay.hu/francois-silent.pdf
http://www.besttravelguitars.com/


Vannak, akik az „utazó” gitárok gondját ma is nagyon egyszerűen letudják, és a „normál” gitárjukat viszik 

magukkal mindenhova.  Ilyenkor egy megbízható tokot kell venni a hangszerünknek.  Ezekből nagy 

választék van, és a saját elvárásainknak megfelelőt kell választanunk. 

 

A legolcsóbb tokok a bélés nélküli úgynevezett gitárhuzatok, amelyek legfeljebb a por ellen nyújtanak 

védelmet, ezért ez utazásnál nem megfelelő.  Ilyenek hazánkban például itt 2.290,- Ft-tól kaphatóak. 

 

A már használható(bb), szivacsbéléses, úgynevezett puha tokokat is csak akkor érdemes választani, ha 

mindig a saját kocsinkkal utazunk, és abban mindig biztosan van elég helye gitárunknak: 

 
 

Különböző kivitelű, vastagságú puha tokok hazánkban például itt 3.490,- Ft-tól kaphatóak. 

 

Azután vannak a keménytokok, amelyek közül mindenképpen formatokot érdemes választani, tehát olyat, 

amibe a mi gitárunk a formája, mérete alapján a legpontosabban illeszkedik, ezzel is elejét véve egy 

esetleges sérülésnek. 

 

A keménytokok közül vannak, amelyek kívülről is gitár formájúak: 

 
Ilyenek hazánkban például itt 15.900,- Ft-tól kaphatóak. 

http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.browse&category_id=353
http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.browse&category_id=353
http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.browse&category_id=354


Továbbá vannak, amelyek kívülről négyszögletesek, ugyanakkor megjegyzendő, hogy ez utóbbiak 

leginkább az elektromos gitároknak készülnek: 

 
 

Ilyenek hazánkban például itt 15.900,- Ft-tól kaphatóak. 

 

 

Ez utóbbiak között találunk olyanokat is, amelyek még sokkal strapabíróbbak, víz- és ütésállóak, vagy 

ahogyan némely gyártó nevezi őket, „repülőgépállóak” (nem szabad elfeledkezni arról, hogy a 

repülőgépeken való utazást, például az ottani be- és kipakolást a bőröndök közül se mindegyik bírja): 

 

http://www.hangszerdiszkont.hu/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=100011&category_id=354&page=shop.browse&limit=30&limitstart=0


Egyes gyártók nagyon egyszerűen megoldják az „utazó” gitárok kérdését, és nemes egyszerűséggel a ½-es, 

vagy ¾-es méretű gitárjaikat, esetleg a valamilyen méretű ukuleléjüket ajánlják ilyen célra (is): 

 

 
 

Az ukulelékről itt olvashattok egy részletes bemutató cikket. (2011. október) 

 

A Fóka TV is készített egy, az ukulelét bemutató videót, sőt, az első három ukulelés akkordot is bemutatja. 

 

Ukulelék hazánkban például itt 9.900,- Ft-tól kaphatóak. 

 

 

 

 

Létezik „guitalele” (vagy „guitarlele”) is, amely névileg a gitár és az ukulele házasodásából keletkezett, 

testileg pedig kb. egy klasszikus gitár és egy tenor ukulele között helyezkedik el: 

 

 
 

Hogy miért volt-van rá szükség az előzőek mellett?  Ez jó kérdés, esetleg érdemes megkérdezni a Yamahát, 

amely cég GL-1 típusjelzés alatt 1997. óta gyárt ilyen hangszereket (is). 

 

Guitalele-k hazánkban például itt 19.900,- Ft-tól kaphatóak. 

http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_nh_2011_10_24_legkisebb&hol=cikk&kategoria=&honnan=0&mennyit=10#top
http://fokatv.blogspot.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=uUPcmGawTog
http://www.youtube.com/watch?v=iXc3_z7CVlE&feature=youtu.be
http://www.hangszerdiszkont.hu/hu/shop?page=shop.browse&category_id=446
http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/guitars-basses/miniguitars/gl1/?mode=model&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Furl%3Fsa%3Dt%26amp%3Bamp%3Brct%3Dj%26amp%3Bamp%3Bq%3Dyamaha%2520guitalele%26amp%3Bamp%3Bsource%3Dweb%26amp%3Bamp%3Bcd%3D10%26amp%25
http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/guitars-basses/miniguitars/gl1/?mode=model&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Furl%3Fsa%3Dt%26amp%3Bamp%3Brct%3Dj%26amp%3Bamp%3Bq%3Dyamaha%2520guitalele%26amp%3Bamp%3Bsource%3Dweb%26amp%3Bamp%3Bcd%3D10%26amp%25
http://hangszeraruhaz.hu/index.php?tpl=subcat&subcat=413&kat3_filter%5b%5d=417&gyarto_filter%5b%5d=&fttol=0&ftig=0&x=10&y=8


Ugyanakkor azt is ki kell emelnünk, hogy a legtöbb „utazó” gitár mindössze a szokásos méretnél kisebb 

kialakítású hangszer.  Egyes gyártmányok általában teljes méretű nyakat, vagy közel teljes szélességű, de 

kb. ¾-es hosszúságú nyakat, és ahhoz csatlakozó jóval kisebb testet használva készülnek.  Ez utóbbi lehet… 

 

 

kisebb méretű gitártest, mint például a Breedlove cég Passport-sorozatú gitárjainál: 

 

 
 

 

mandolinszerű test, mint például a Washburn Rover RO-10: 

 

 
 

 

minimál stílusú test, mint például a Martin Backpacker gitárok: 

 
 

 

http://breedlovemusic.com/guitars/passport-guitars
http://www.washburn.com/products/acoustics/travel/
http://www.martinguitar.com/component/k2/itemlist/category/61-backpacker.html


Esetleg más megoldást alkalmazva… 

 

 

leszerelhető nyakúak, mint például a Furch LJ-10 gitár (amelyről itt olvashattok egy részletes leírást): 

 

 
 

 

felhajtható nyakúak, mint például a Voyage-Air gitárok: 

 

http://www.furch.cz/?stranka=instrument&instrument=lj10
http://gitarhangtechnika.hu/index.php?menu=2-2&oldal=cikkek/ht_ag_fh_2011_04_05_utazo&hol=cikk&kategoria=2&honnan=0&mennyit=10
http://www.voyageairguitar.com/


Bár akad olyan gyártó is, mint például a svájci Brunner Guitars, aki „outdoor” (azaz angolul: kültéri) 

megnevezéssel, és speciális keménytokban hozza forgalomba ilyen célra gyártott, szétszedhető hangszerét: 

 

 
 

 

http://www.brunner-guitars.com/flash/index.html


Más gyártók ellenben akár 12húros „utazó” gitárt is készítenek – ilyet találunk például a Mini Maton-

sorozatban: 

 
…vagy a Django-hívőknek „utazó” gitárt, mint például az Eimers Guitars Mini Mac modelljei: 

 
…esetleg a legmodernebb anyagok és technológiák felhasználásával „kompozit utazó” gitárt, mint például 

a Blackbird cég Rider nylon-húros és Rider fémhúros gitárjai: 

 

http://maton.com.au/product/mini-maton-series
http://maton.com.au/product/mini-maton-series
http://eimersguitars.com/shop/model-mini-mac/
http://www.blackbirdguitar.com/rider_nylon.html
http://www.blackbirdguitar.com/rider_steel.html


Amint az elején már említettem, elég nagy átfedés van a különböző névvel illetetett gitárok, köztük az 

„utazó” gitárok, illetve például a „silent” gitárok között (is).  Ez leginkább az elektromos, pontosabban az 

elektronikával ellátott „utazó” gitároknál jelentkezik. 

 

 

Az előzőekben az akusztikusan (is) megszólaltatható hangszerekről esett szó.  Viszont akinek például 

elektromos gitárja van, és az utazásánál annak mérete nem jelent gondot, illetve az épségét se fenyegeti 

veszély, az megoldhatja például egy kemény tokkal, illetve egy fejhallgató erősítővel.  Ez utóbbi 

kielégít(het)i az igényét a természetben, vagy egy kempingben, vagy egy szállodai szobában csendes 

gyakorlásra vágyó turistáknak, vagy akár a turnén utazó zenészeknek is: 

 

 
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. 

A fejhallgató erősítőkről bővebben ebben az anyagomban olvashattok (egyebek mellett). 

 

 

A „silent” gitárok között egyaránt található kihangosítva akusztikus hangzással megszólaló és/vagy 

valamilyen mágneses hangszedővel felszerelt változat, mint például a SoloEtte Dragonfly Electric: 

 
Ezekről a róluk készült anyagomban olvashattok bővebben. 

http://voxamps.hu/
http://voxamps.hu/termekek/amplug/amplug-fejhallgato-ersitk
http://www.musztydobay.hu/francois-hosszuelektronikauj.pdf
http://www.soloette.com/steel2.php
http://www.musztydobay.hu/francois-silent.pdf


Végül, de nem utolsósorban megjelentek az elektromos gitárok között is a teljes méretű, de az utazáshoz 

szétszerelhető változatok is, mint például a Stewart Travel Guitars cég The Stow-Away™ gitárja: 

 

 
 

 

…vagy szintén tőlük The Road Runner™: 

 

 
 

 

 

 

http://www.stewartguitars.com/stowaway_guitar.html
http://www.stewartguitars.com/roadrunner_guitar.html


A lényeg azonban nem is igazán a kivitel, hanem a hang, és hogy bárhol bármikor játszhassunk kedvenc 

hangszerünkön… 
 

 
 

 
 

 


