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Kilencvenéves a Magyar Rádió  
1-es stúdiója – 2. rész

Tavaly október 25-én volt 90 éve, hogy ünnepélyes keretek között felavatták 
a Magyar Rádió új épületét a Bródy Sándor utcában, s abban az akkor még 

„nagy leadónak” nevezett, későbbi 1-es stúdiót. Előző számunkban a stúdiót 
elsősorban az alkalmazott technikai újdonságok oldaláról mutattuk be,  

ám mivel a 6-os stúdió megépültéig az 1-es a „nagy zenei stúdió”  
szerepét is betöltötte, alábbi írásunk első részében a témát inkább  

a zenei adások szempontjából járjuk körbe.

Ujházy László
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A zene az egykori Magyar Rádióban

Szőts Ernő, a Rádió ügyvezető igazgatója Kern Aurélt1 vette 

maga mellé zenei tanácsadóként, aki már a Rádió avató 

ünnepségekor így határozta meg az intézmény előtt álló 

zenei feladatokat:

„A rádiókoncertek természete és hívatása más, mint a többi, 

nyilvános hangversenyeké. Művészi szempontból ezek 

sokkal komolyabb célokat szolgálhatnak, mint a nyilvános 

hangversenyeken előadott produkciók, melyek elsősorban 

a külső sikerre apellálnak. A Magyar Rádión keresztül 

első sorban a magyar művészetet kell minél szélesebb 

körben terjeszteni és megszerettetni. Ez az egyetlen koncert, 

melyet mindenütt hallanak, s a külföldi lapokból látszik, 

milyen érdeklődéssel várják az új magyar rádió bemutatko-

zását. Itt tehát fontos, hogy nemcsak a klasszikusok  

interpretálásában versenyezzünk a külfölddel, hanem 

a különleges magyar művekkel megismertessük őket.  

Tehát nemcsak Tosca, Tannhäuser, hanem Bánk bán, Farsangi 

lakodalom, Bartók, Kodály, Weiner s a többi magyarok. 

A célt úgy óhajtjuk elérni, hogy a kis zenekar elsősorban 

a szimfonikus irodalmat mutassa be, egy elsőrendű vonós-

négyes társaság a kamarazene remekeit ismertesse meg, 

ezenkívül lesznek dalesték, zongoraesték kiváló magyar 

előadókkal és az egyes zenei irányok, nagy alkotók  

ciklusszerű bemutatással, szakszerű bevezető és ismertető 

előadásokkal. A Rádió a fiatal muzsikus generációnak is teret 

nyújthat és elősegítheti azoknak érvényesülését.”2

A korabeli műsorújságok is bizonyítják, hogy a Rádió már 

a kezdetektől gazdag és változatos zenei műsorokkal 

törekedett e célkitűzések teljesítésére, holott műszakilag 

ennek nagyon komoly feltételei voltak. Ezek közül említsünk 

csak kettőt: a hanglemezek elektromos lejátszása  

(azaz hogy az ne a gramofontölcsér torkába helyezett  

mikrofonnal történjen), illetve egy olyan hazai és nemzetközi 

vonalhálózat kiépítése, melyen a közvetítések, műsor

átvételek lebonyolíthatók. Ez utóbbi hamar megtörtént,  

így egyre rendszeresebbé váltak a külföldről történő 

közvetítések, műsorátvételek; s természetesen a Magyar 

Rádió nemcsak fogadó, hanem küldő is volt.

A szalonzenekar

A „nagy leadó” nagysága inkább csak viszonylagos volt: 

a korábbi kis Rákóczi úti stúdióhoz képest valóban nagyobb 

volt, de ez nem jelentette azt, hogy falai között pl. egy teljes 

szimfonikus zenekar elfért. A korabeli műsorújságban 

többször fel is tüntették, hogy nem egy teljes szimfonikus 

zenekar játszik. Pl. 1931ben a Nemzetközi Rádió Unió 

magyar estjén „a Magyar Királyi Operaház tagjaiból alakult 

zenekar Dohnányi Ernő dr. vezényletével Liszt Dante 

szimfóniáját adja elő”, vagy 1933ban a lakihegyi  

„szivarantenna” felavatása alkalmával „a M. Kir. Operaház 

tagjaiból alakult zenekar, Dohnányi Ernő dr. vezénylésével…” 

A korabeli műsorújságokban sokszor olvashatjuk, hogy  

„XY hangversenye a stúdióban”, ám ez is – főként a nagyobb 

együttesek esetén – a „nagy leadó”t és nem a mellette 

épült „kis zenei leadó”t jelentette. A „nagy leadó”ban tehát 

csak a szalonzenekari formációk fértek el teljes mértékben  

– fizikailag és akusztikai szempontból egyaránt. Fizikailag 

az alapterület jelentett korlátot, akusztikailag pedig az 

esetlegesen fellépő nagy hangnyomás, a terem akusztikai 

túlvezérlése okozhatott volna gondot, ez utóbbi azonban 

a visszafogottabb hangzású szalonzenekarokra nem volt 

jellemző. A „nagy leadó”ról készült kép (l. írásunk első 

részét a Gramofon előző számában) bal oldalán látható 

kotta állványok kis száma sem a nagy együttesekről  

tanúskodik. Továbbá a kép jobb oldalán látható harmónium 

is egy fontos szalonzenekari kellék, hiszen a szalonzene 

alapja a hegedű és a cselló mellett a zongora vagy  

harmónium, esetleg mindkettő volt. Ezt egészítették ki 

a további hangszerek kb. 20 fő körüli maximális létszámra.
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14 GRAMOFON

 A „szalonzene” megjelölés sajnos bír egyfajta pejoratív 

nyárspolgári ízzel, most azonban ne a Szűz imája című 

szirupkoncentrátumra gondoljunk (mely ennek ellenére 

– vagy éppen ennek következtében – néhány év alatt 50 

kiadást ért meg), hanem idézzük fel, hogy amikor 1931ben 

Dohnányi Ernőt kinevezték a Rádió zeneigazgatójának, ő is 

egy viszonylag kis létszámú szalonzenekart hozott létre 

Bertha István vezetésével, aki ekkor már sikeres karmester 

és zeneszerző volt. Ebben a zenekarban olyan művészek 

játszottak, mint pl. Tátrai Vilmos, Friss Antal, Nagy Olivér, 

majd Végh Sándor, Kósa György, sőt később ennek kibőví

téseként jött létre a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. 

Ezt a szalonzenekart ma is örömmel hallgatnánk, s mert 

akkoriban számtalan szimfonikus mű szalonzenekari 

kottaanyaga volt forgalomban, így a játszott műsorra sem 

panaszkodhatnánk. És hogy ebben a szalonzenekari 

életben a „nagy leadó”nak milyen fontos szerepe volt, azt 

egyebek közt az a két korabeli fénykép is tanúsítja, melyen 

éppen Bertha Istvánt látjuk szalonzenekarával a karmesteri 

fülke áttekintő ablaka előtt, vagy amelyiken ugyanott 

Dohnányi Ernő vezényel.

A további évtizedek

A ’30as évektől kezdődően a változtatható akusztika 

helyett már világszerte célirányosan az egyes műfajokra 

tervezett stúdiók épültek, így az 1es stúdió zenei szerepét 

az 1935ben átadott 6os stúdió vette át, az előbbi pedig a 

prózai felvételek – ezek között is elsősorban a hangjátékok 

– területén szolgálta a hazai rádiózást. Ha falai között 

mégis zene szólalt meg a mikrofonok előtt, azok többnyire 

hangjátékok átkötő, kísérő zenéi voltak.

Bár az első rádióadás a világháborút követően már 1945. 

május 1jén elhangzott, az 1es stúdióban (a 6oshoz 

hasonlóan) csak 1947ben indulhatott meg a munka. 

Az újjáépítéssel azonban sajnos elkezdődött az a folyamat, 

mely többnyire jóhiszemű és a rádiózás érdekeit szem előtt 

tartó elképzelések nyomán a stúdió eredeti teréből egyre 

többet szakított ki (pl. raktározás céljából), csökkentve ezzel 

a stúdió eredeti impozáns légterét s ezzel együtt hang

tisztaságát3. Az építkezések következtében a stúdió eredeti  

1340 m3es nagy játékterének légtere végül 490 m3re 

csökkent. A legnagyobb érvágást az jelentette, amikor 

egy új kis felolvasó stúdió is létesült benne 10es stúdió 

elnevezéssel.

A karmesteri fülke elbontása után a fal teljes szélességében 

egy kis bemondó fülke, valamint egy technikai és forgató 

helyiség épült. A döntés logikus volt, hiszen ebben az időben 

már minden stúdió rendelkezett saját technikai helyiséggel, 

benne keverőasztallal, monitorhangszóróval (később 

magnetofonokkal), rendezői pulttal, a stúdió felé utasítási 

lehetőséggel, így a korábbi tabulátor is fölöslegessé vált. 

A „forgató helyiség” elnevezését onnan nyerte, hogy 

a hangjátékoknál szükséges konzerveffektusokat és zenéket 

akkor hanglemezekről játszották le és keverték a szöveg 

közé vagy alá. (Az effektusokat lejátszó munka társakat még 
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15GRAMOFON

akkor is „forgatók”nak nevezték, amikor a bejátszások már 

az esetek döntő többségében magnetofonról szólaltak 

meg.) A helyiségben három lemezjátszó tányér is volt, hogy 

több zaj és zene átkeverése is lehetséges legyen.

A rekonstrukció nyomán az új burkolatok már egyértelműen 

a prózai célokat szolgálták, viszonylag kis utózengési idővel, 

s az akusztika változtathatósága lényegében megszűnt. 

Az utóbbi szerepét a zengőkamra (más nevén zengőterem) 

vette át.

A zengőkamra és a mesterséges zengetés

A stúdió egyik hosszanti oldalfala mentén – ugyancsak 

kihasítva a stúdiótér egy részét – zengőkamra épült, amely 

már elektroakusztikus úton tette lehetővé a zengőbb 

hanghatások előállítását. A ’40es években ugyanis új 

módszere terjedt el a változtatható akusztikának, mely nem 

a stúdió, hanem a felvétel zengését szabályozta. A rendszer 

lényege, hogy a stúdió mellett egy átlagos lakószobányi 

csempézett termet építettek, melyben egy hangszórót és 

egy mikrofont helyeztek el. A stúdió műsorát (vagy akár 

csak egyegy mikrofon jelét) kábelen erre a hangszóróra 

küldték, amely a helyiségben egy szabályos lecsengő 

hangot hozott létre. Ezt a zengő hangot az ott felállított 

mikrofon érzékelte, s a hangfrekvenciás jeleket kábelen 

visszavezették a stúdió keverőasztalára, melyen azt a 

szükséges mértékben hozzákeverték az eredeti műsorhoz. 

Rendkívül elterjedt módszerről van szó, melynek azonban 

vannak hátrányai. Ezek egyike, hogy felvétel közben az 

előadóművész nem érzékelheti, milyen mértékű zengést 

kevernek a hangjához, márpedig az befolyásolná az 

előadás tempóját, artikulációját. Egy másik probléma, hogy 

ezek a kis zengőkamrák legfeljebb egy konyha vagy 

fürdőszoba akusztikáját voltak képesek hitelesen imitálni, 

de nem egy hangversenyterem vagy templom zengését, 

s utózengési idejük is állandó volt. Bár a zenei és prózai 

felvételek alkalmával e kamrákat a ’70es évekig szinte 

általánosan használták, az említett hiányosságok következ

tében inkább a hangjátékok készítésekor bizonyultak 

hatásosabbnak.

Az 1947es rekonstrukció után 1967ben újabb akusztikai 

korrekció következett, egyben egy új keverőasztalt állítottak 

üzembe. Ezt követően a stúdió 1980ban, majd 1990ben 

kapott új elektroakusztikai berendezést. E négy évszám 

egyre növekvő sűrűségét tekintve jól látható a stúdió

technika rohamos fejlődése. Ráadásul 1980tól ez volt 

a Rádió első szabványos kvadrofon technikai helyisége, 

mivel ekkor már számos figyelemre méltó hangjáték készült 

ezzel a technikával, így öregbítve a Rádió hírnevét külföldi 

szakmai fesztiválokon is.

Az 1es stúdió sorsát illetően ezzel elérkeztünk a közelmúlt 

történéseihez, azonban ezek tárgyilagos ismertetésétől 

(a sajtóper elkerülése érdekében) most inkább tekintsünk el, 

s bízzuk azt az utókor rádiótörténészeire. Úgy illene  

– s írásunk akkor lenne kerek –, ha az 1es stúdió jelenlegi 

állapotáról is közölnénk egy fényképet, ahogyan korábban 

a 6os stúdió esetében tettük. Ettől azonban el kell tekinte

nünk, ugyanis abból kiderülne, hogy a régi értékek megőr

zése olykor mennyire csak üres szólam, miközben azokat 

szótlanul engedjük pusztulni, vagy ami még rosszabb: 

magunk is pusztítjuk. Az elmúlt évtizedek személyi és tárgyi 

leépítései – melyek talán a hangjáték műfaját érintették 

a legérzékenyebben – az 1es stúdióban folyó munkát 

megszüntették. Az értékes, korszerű technikai berendezé

seket pánikszerűen leszerelték. A stúdió műsorkészítési 

szempontból már évek óta üres, kihalt, s néma csendben 

várja a jobb időket. Eredeti falai még állnak, ám félő, hogy 

akik sorsa fölött – nyilván nem kulturális, hanem tisztán 

gazdasági megfontolások alapján – döntenek, már nem is 

tudják, hogy a magyar műszaki múlt egy jeles alkotása és 

egyben kulturális életünk egyik szentélyének sorsa fölött 

döntenek. Ráadásul a Rádió története az utóbbi években 

szintén azt igazolja, hogy leépíteni sokkal könnyebb, mint 

felépíteni.

***

Köszönettel tartozom mindazon olvasóimnak, akik e két 

utóbbi írás címének láttán nem lapoztak tovább, hanem 

vállalták, hogy betekintsenek az egykori Magyar Rádió 

életébe. E téma látszólag a magamfajta – sajnos kihaló

félben lévő – veterán rádiósok ügye, akiknek megadatott, 

hogy még a magyar rádiózás fénykorában dolgozhattak 

az intézményben, ám itt ennél sokkal többről van szó. 

A Magyar Rádió a kezdeteitől fogva leépítéséig évtizedeken 

át a magyar kultúra egyik legfontosabb letéteményese, 

értékteremtője, őrzője és közvetítője volt, így története, 

sorsa olyan közös ügy, amely mindenkire tartozik, aki 

kultúránk ügyét szívén viseli. S mert ma már nincsen 

Rádióélet vagy Rádióújság, mely időnként hírt adhatna 

a jeles rádiós évfordulókról, nincsen Kép- és hangtechnika 

vagy Akusztikai szemle, mely mindezeket műszaki  

oldalról közelítené meg, köszönet illeti a Gramofont,  

hogy e rádiótörténeti téma közlését ismét felvállalta.
  

1 Kern Aurél (1871–1928) író, zeneszerző, kritikus, a Magyar Nemzeti Zenede 
újjászervezője és igazgatója

2 Kern Aurél gondolatai máig is érvényesek, különösen annak fényében, hogy napjainkra 
a rádió fogalma nagyon leértékelődött. Ma már azt is rádiónak tekintik, melyben 
naphosszat szól a zene, néha fecsegésekkel megtűzdelve, a színvonal pedig a 
hallgatottsági adatokért való harc áldozatául esik. Ám a rádió eredeti funkciója ennél 
sokkal több, s mert 1925ben még éppen, hogy csak létrejött az elektromos 
hangfelvétel, Kern Aurél csak a zenei értékek közvetítéséről szólhatott, ám ma már 
tudjuk, hogy emellett az értékek teremtése, az utókorra hagyományozása ugyanolyan 
fontos feladata egy európai rangú rádiószervezetnek.

3 A hangtisztaság a felvételtechnikában azt jelenti, hogy a felvett szöveg mennyire 
érthető, a zene szólamai pedig hogyan érzékelhetők. Egy adott utózengési idő mellett 
annál jobb a hangtisztaság, minél nagyobb a terem, s annál nagyobb mikrofontávolsá
gok is megengedhetők anélkül, hogy a tér elszínező hatása a hangzást kellemetlenül 
befolyásolná. Vagyis egy jó hangtisztaságú térben a hangmérnöknek több lehetősége 
van a természetes hangsíkok alkalmazására.


