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A második világháború elôtt épült zenekari stúdiók – így 
a Hatos is – néhány ezer köbméteresek voltak, ám a hatva-
nas években a külföldi rádióknál már megjelentek a tízezer 
köbmétert is meghaladó „igazi” nagyzenekari stúdiók. 
(Csak tájékoztatásul: ebbe a nagyságrendbe so rolható a 
Zeneakadémia nagyterme és a kitûnô akusz tikájú pécsi 
Kodály Központ terme.) Felmerülhet a kérdés, egyáltalán 
miért volt szükség a nagyobb méretekre, hiszen a szimfo-
nikus zenekarok már néhány évtizede a régi építésû stú-
diók ban is elfértek. Egyrészt megjelent egy olyan akuszti-
kai felfogás, amely a stúdió nagyságát a szereplôszámmal 
hozta összefüggésbe, s ennek értelmében a 6-osba maxi-
málisan csak 25 fô elôadót ajánlottak. A nagyobb stúdiók 
megjelenését emellett hangzásesztétikai változások is sür-
gették, ugyanis – nagyrészt az induló sztereózáshoz kötôdve 
– megjelent a levegôsebb, zengôbb hangzás igénye, fel ér té-
ke lôdött a hallástávlat, tehát a távolabbi hangszerek, (pl. 
fa fúvók vagy kürtök) esztétikus, oldott megszólalása. 
Mind ez mûvi beavatkozások nélkül csak a nagyobb stú-
diók ban teljesülhetett. Éppen mivel a korábbi csillapított, 
szárazabb hangzásideált lassan felváltotta a térbeli oldott-
ság igénye, ebben az idôben a mesterséges zengetés is egy-
re általánosabbá vált.
Megjegyzendô, hogy a mai felvételesztétika a szereplôszám 
és a légtér közötti fent említett kapcsolatot már messze 
túl haladta, hiszen annak jegyében pl. egy szóló csellószvit 
akár egy fürdôszobában is felvehetô lenne. Ezzel szemben 
ma már a hangszerszólókat (pl. Bach-szviteket) is sokszor 
templomban rögzítik.
De mit is jelenthet ez a kissé elvontnak tûnô „levegôs 
hangzás”? Milyen kapcsolatban áll a hangzás a méretek-
kel? Gondolatban hasonlítsuk össze egy nagy zengésû, pl. 
csempeburkolatos, de kis méretû helyiség és egy ezzel közel 
azonos utózengésû nagy tér, pl. templom lecsengését. Az 
elôbbiben – a kis távolságok, s ebbôl eredôen a rövidebb 
hangutak következtében – a hang megszólalása után azon-
nal beindulnak a falakról történô elsô visszaverôdések, s a 
lecsengési folyamat is nagyon korán kezdetét veszi. A 
templomban a nagy távolságok következtében a megszó-
laló hangot csak meghatározott késéssel követik az elsô 
visszaverôdések, s a lecsengési folyamat is késôbb indul be. 
Ez a „késôbb” csupán néhányszor tíz milliszekundum (ms), 

ám érzékelésünknek bôségesen elegendô ahhoz, hogy itt a 
hangzást „levegôsnek” ítélje, szemben a kis teremnek a 
zengés ellenére is bezárt, „nyomott” hangbenyomásával. 
(Az akusztikában ez a kis késés az úgynevezett idô késés-
retesz, optimális értéke 30-40 ms, amely még nem hoz létre 
visszhangjelenséget.) Ebbôl is látható, hogy nem csak a 
zengés mértéke, hanem idôbeli lefolyása is fontos a terem-
érzet kialakulásánál. Van azonban még egy különbség: a 
kis helyiségek teremrezonancia-frekvenciái bôven belees-
nek a legfontosabb zenei frekvenciatartományba, míg a nagy 
termeknél ezek annyira mélyen vannak, hogy a hasznos 
tartományban besûrûsödve már nem okoznak el szí ne zô-
dést. Ebbôl is következik, hogy egy nagy stúdióban na-
gyobb mikrofontávolságok engedhetôk meg a hang el szí-
ne zôdése, kellemetlen elmosódottsága nélkül, ami megint 
csak segíti az említett hallástávlat esztétikus megteremté-
sét. Érthetô tehát, hogy a Magyar Rádióban a hatvanas 
évektôl egyre aktuálisabb feladatot jelentett egy új nagyze-
nekari stúdió építése, ám ennek sajnálatos meghiúsulása a 
rádiótörténet egyik szomorú fejezete.

Az új zenekari stúdió tervei

Még a hatvanas évek derekán, fi atal hangmérnök korom-
ban az akkori mûszaki igazgató a szobájában egy makettet 
mutatva így szólt: „Ujházy elvtárs, maga már ebben az épü-
letben fog dolgozni”. Mondanom sem kell, hogy életemben 
elôször és utoljára akkor láttam az épületet, akkor is csu-
pán makett formájában. Pedig ez a terv a Rádió jelenlegi 
telephelyén már tartalmazott egy nagyzenekari stúdiót, 
hiszen erre a célra rendelkezett beépítetlen, illetve bontá-
sokkal felszabadítható területtel, sôt udvarának erre szánt 
területe még ma is szabad. A kérdésfelvetés folytatásaként 
1985-ben két tervezôintézet is megbízást kapott, hogy 
ugyancsak a Múzeum utcai üres telekre hangversenystú-
diót tervezzen. (Lakóterv: Finta József és MATERV: Dr. 
Baráth Etele, Gulyás Zoltán, Dobai János). Ennek nyomán 
két, fi gyelemre méltóan szép terv született, mindkettôben 
egy kb. 13 ezer légköbméteres, valóban korszerû és impo-
záns hangversenystúdióval. Mindkét terv számolt a szom-
szédos mûemlék palota közönségfogadó szerepével, és az 

A Magyar Rádió 6-os stúdiója – nyolcvan év 
a magyar zenekultúra szolgálatában (3. rész)

Hangmérnökként a Hatost tiszteltük és becsültük, ám eközben már egy nagyobb, a kor hangzási 
igényeinek jobban megfelelô nagyzenekari stúdióról álmodoztunk. Az alábbiakban felvázoljuk 
ennek akusztikai indokait, valamint arra is visszatekintünk, hogy az álmok – bár néha közel vol-
tak a megvalósuláshoz – miért maradtak máig is csupán beteljesületlen vágyak. Írásunkkal egy-
ben a december 1-jén 90 éves Magyar Rádiót is köszöntjük.
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együttesekhez kapcsolódó próbatermek, hangolók, irodák 
ottani elhelyezhetôségével. 
Melyik európai rádió dicsekedhetne azzal, hogy egy gyö-
nyörû mûemlék átrium vezeti át a közönséget az impozáns, 
modern hangversenystúdiójába? Sajnos mi sem, mert a 
terv csupán terv maradt: a Rádió még a két változat közöt-
ti döntés fázisáig sem jutott el. Milyen tényezôk játszottak 
ebben szerepet?

• A Rádió mûsorstruktúrája idôközben módosult (nyuga-
ti irányból megjelentek a kereskedelmiek okozta vihar-
fel hôk), beindult a mûsor „magazinosodása”. Egy új 
dön tés értelmében inkább magazinstúdiók építését ter-
vezték, ezzel pedig a hangversenystúdió ügye késôbbi 
ütemre tolódott el.

• A hangversenystúdió megnevezésben szereplô „hang-
verseny” megjelölés ellenérdekeltséget váltott ki a 
hang versenyek szervezésére szakosodott és akkor még 
egyeduralkodó (egyébként feladatát kitûnôen ellátó) 
országos intézmény részérôl, így az bárminemû part ner-
ségtôl mereven elzárkózott, holott az együttmûködés 
sok tekintetben mindkét fél számára elônyös lett volna.

• A kilencvenes években a kérdést hangmérnöki oldalról 
ismét felmelegítettük ugyan, ám próbálkozásunknak 
most a tervezett Világkiállítás ürügyén az illetékes ál-
lamtitkári szervek vetettek gátat, mondván, ahhoz kap-
csolódóan úgyis épül egy kulturális központ, s ott lesz 
hangversenyterem. Ez az indoklás egyébként komoly 
szakmai tévedés volt, hiszen nem tett különbséget egy 
hangversenyterem (melyben idônként felvételek is ké-
szülhetnek) és egy nagy pódiumtérrel rendelkezô nagy-
zenekari stúdió között, amelynek fô feladata a hangfel-
vétel, s amellett erôsen korlátozott közönségszámmal 
nyilvános koncerteket is rendeznek benne. Vagyis a 
hangversenyterem és a hangversenystúdió fogalmak 
„összemosása” rendkívül hibás döntés volt, no de mit 
várhatunk attól, ha szakmai kérdésekben nem a szak-
ma, hanem a politika dönt, a szakmáé „csupán” a 
felelôsség...

• Szintén a kilencvenes években a Rádió hivatalos meg-
keresése nélkül elkészült egy olyan rendezési terv, amely 
a Rádiót jelenlegi helyérôl teljes egészében ki akarta tele-
píteni. (A készítôknek nyilván fogalmuk sem volt arról, 
hogy a Bródy Sándor utca 5-7. olykor leomló vakolatú 
falai mögött az ország máig is elsô rádiószervezete üze-
mel, számos értékes stúdióval, hatalmas archívummal, 
felbecsülhetetlen szellemi értékekkel.) A tervezett kite-
lepítés árnyékában – érthetôen – nem a hangverseny-
stúdió volt a legfôbb kérdés. Egyébként az ilyen kitele-
pítési, bontási tervek már a nyolcvanas évektôl fel-fel-
bukkantak; mögöttes szándékaikat most ne kutassuk, 
csupán – stílusosan – lelkivilágukat szemléltessük egy 
rádiójáték-idézettel. 1939-ben Orson Welles így jelle-
mezte a Földet megtámadó marslakókat: „…a roppant 
éteri szakadékon keresztül hatalmas, hûvös és részvétlen 
intellektusok fi gyelték Földünket irigy szemmel, és elméjük 
lassan és biztosan szôtte ellenünk terveit…” 

• A nagyzenekari stúdió elleni szimbolikus „fúrások” 
mel lett még egy valóságos fúrást is meg kell említe-
nünk. Idôközben arról kaptunk értesítést, hogy a 4-es 
metró Kálvin tér–Rákóczi tér közötti szakasza érinti a 
stúdiókat, ám a Rádió akusztikusai és a tervezôk közötti 
jó munkakapcsolat, illetve a gondos tervezés nyomán a 
za varás veszélye teljesen elhárult, amit a földszinti stú-
diókban végzett zavartalan napi tevékenység máig is 
igazol.

Próbaterem–hangversenyterem

Az elmúlt évtizedek akusztikai szemlélete e kettôt már 
egyre markánsabban megkülönbözteti. A próbaterem az 
aprólékos mûhelymunka helyszíne, ennek megfelelôen in-
kább analitikus akusztikai környezetet igényel. Erre az 
egymás minél jobb hallásának elôsegítése, a mûvészekhez 
közeli határoló-felületek és egy viszonylag szárazabb akusz-
tika a jellemzô, melyben tehát az „ápol s eltakar” elv 
megtévesztô olvadékonysága kifejezetten káros lenne. Az 

A 6-os stúdió a zenekari pódium felôl

Fo
tó

: L
uk

ác
s 

M
ik

ló
s



GRAMOFON-HANG TANULMÁNY

64 GRAMOFON 2015–2016. TÉL

GRAMOFON-HANG TANULMÁNY

ideális hangversenyterem ezzel ellentétben reprezentatív, 
inspiráló hangzású, s zengése jól segíti a szólamok szüksé-
ges egybeolvadását, illetve természetesen mind az elôadó, 
mind a hallgatóság akusztikai élményét. Ez már elsôsorban 
nem az aprólékos mûhelymunka, hanem az akusztikai kör-
nyezet birtokbavételének (és természetesen az elôadásnak) 
a helyszíne. (Ez a megkülönböztetés egyébként némiképp 
vitatható: éppen Békésy György mutatta ki egyik vizsgála-
tában, hogy a terem utózengési ideje és az elôadó által – 
automatikusan – beállított dinamika között összefüggés 
áll fenn, továbbá egy újabb vizsgálat szerint a kis termek-
ben az elôadó által megvalósítható dinamika lényegesen 
nagyobb, mint a húszezer köbméteres nagy hangverseny-
termekben. Továbbá egy kis próbaterem nem ad felvilá-
gosítást a mûvésznek arra vonatkozóan, hogy hangszere 
hogyan tölt be egy nagy hangversenytermet. Tehát a pró-
batermi elôadás nem lehet teljesen azonos a hangverseny-
termi elôadással, persze a tapasztalat, a jó értelemben vett 
rutin itt sokat segít.)
Az említett megkülönböztetés szerint a 6-os stúdió a visz-
szafogott méreteibôl, rövidebb utózengési idejébôl eredôen 
inkább a próbaterem követelményeit teljesíti, miközben az 
ott készült felvételek is intimebb hangzást képviselnek. 
Ennek megfelelôen egyes kamarazenei produkciók céljára 
ideálisnak mondható. Viszonylagos csillapítottsága olyan 
zenekari produkciók számára is megfelel, melyeknél fontos 
az egyes hangszerek, hangszercsoportok akusztikai levá-
lasztása, sôt – mint már korábban említettük – prózai fel-
vételek készítésére is alkalmas. Számos ott készült felvétel 
bizonyítja, hogy a 6-os egyben a Rádió legnagyobb hang-
tisztaságú hangjáték-stúdiója.
Bár az eltelt évtizedek alatt megváltozott a hangfelvétel-
esztétika, a 6-os még mindig a Rádió legértékesebb stúdió-
ja. Békésy talán nem is sejtette, hogy annak idején nem 
csupán korszerû, hanem maradandó építményt is alkotott, 
mely 80 év után is nélkülözhetetlen stúdiója a Rádiónak. 
Az eltelt nyolcvan évben ezért is mindenkor különleges 
rangja volt, amikor a bemondó bekonferálta: „Kedves 
hallgatóink, most kapcsoljuk a 6-os stúdiót!”

A 6-os stúdió mint „akusztikai és kulturális 
mûemlék”

A 6-os stúdió számára – Nobel-díjas akusztikai tervezôje, 
építésének idôpontja és a korabeli stúdiótervezésben betöl-
tött kimagasló értéke okán – indokolt az akusztikai jel legû 
védettség. Egy kimagasló akusztikai megoldás ugyanis 
ugyanolyan mérnöki alkotómunka, mint pl. egy épület vagy 
híd megtervezése. Ez a védettség nem magára az épületre, 
hanem az általa körbezárt „hangtérre” vonatkozik. Látszó-
lag „ingoványosabb” terepre lépünk a kulturális mûemlék 
jelleg indoklásakor. Hívjuk segítségül Hamvas Bélát, aki így 
ír: „A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely 
között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. 
A tér, ha csak nem kivételes, minden esetben pontos vonalak-
kal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható és 
alakja körzôvel és vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geo-
metriai ábra. A térnek képlete, a helynek géniusza van.” Ez a 
genius loci a 6-os másik hatalmas értéke, ám hogy ez a foga-
lom mennyire egyértelmû, arra álljon itt két példa:
Milos Forman az Amadeus címû fi lm forgatására visszaem-
lékezve elmondta, hogy amikor a forgatás elôtt Prágában 
keresték a megfelelô helyszíneket, Peter Schaffer (a fi lm 
forgatókönyvírója) társaságában megtekintették Prága hí-
res mûemlék színházát. „Peter Schaffer egyszer csak eltûnt. 
A folyosó egyik zugában sírva találtunk rá. Elérzékenyült, 
mert megtudta, hogy Mozart itt vezényelte a Don Giovanni 
ôsbemutatóját.” Egy mûvészember így képes átérezni a hely 
szellemét, amikor az a lelkét megérinti. A 6-osban ugyan 
Mozart nem vezényelhetett, ám ha meggondoljuk, hogy 
nyolcvan év alatt kik fordultak meg falai között, s adták 
mûvészetük legjavát, többek között a mi gyönyörûségünkre 
is, akkor e stúdiónak ugyanígy megvan a „szelleme”, csak 
rá kell hangolódnunk. De vajon mindenki képes erre? 
Egyik kulturális „megmondó” személyiségünk – nevét a 
sajtóper elkerülése érdekében inkább hallgassuk el – ez év 
áprilisában ezt nyilatkozta: „a Rádió volt épülete borzalmas 
fekély a város testén”. Íme, így lehet kilencven év rádiósainak 
összes küzdelmét egy mondattal bemocskolni és semmissé 
tenni, ha csupán a „körzôvel, vonalzóval megrajzolhatót” te-
kintjük, de nem érint meg bennünket a „hely géniusza”!
Végül a 6-os akusztikai tervezôjére is emlékezve, soroza-
tunkat zárjuk Békésy György mindenkor aktuális gondo-
lataival: „Sokan kérdezik tôlem: mit tennék, ha az életet újra 
kellene kezdenem? Azt hiszem, akkor is tudománnyal szeret-
nék foglalkozni. Iskolatársaim közül egyesek milliomosok let-
tek, és igen kellemesen éltek. Alig kellett küzdeniük az élet-
ben, mindent meg tudtak vásárolni, ami megvásárolható. Én 
mégis azt gondolom, hogy az életben szükségünk van a harc-
ra, az akadályok leküzdésére. Életemben háromszor elvesztet-
tem mindenemet, mégis mindig engem irigyeltek, és én soha-
sem irigyeltem másokat. Mindennek vannak elônyei és hátrá-
nyai, és az egyensúly a kettô között igen kevésen múlik. Min-
den attól függ, hogyan használjuk fel lehetôségeinket. Nem az 
a fontos, hogy mink van, hanem az, hogyan használjuk.” És 
tegyük hozzá: hogyan becsüljük meg!  n

A 6-os stúdió technikai helyiségének részlete
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