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Nem véletlenül választottam a
Munkácsyt, több szempontból is
mérföldkőnek tekintem. 1959-et
írunk, amikor a Munkácsyval
megkezdődött a fekete-fehér tele-
víziók sorozatgyártása Székesfe-
hérváron. A Vadásztölténygyár
külön tv-részleget hozott létre hi-
hetetlen gyorsasággal, alig egy év
alatt, így az Orion után második-
ként kezdődhetett meg a hazai te-
levíziók sorozatgyártása Székesfe-
hérváron, ami így is maradt soká-
ig. Az Orion és a VT saját tervező-
gárdával dolgozott, látszólag nem
lesték el egymás ötleteit, egymás-
tól függetlenül dolgoztak. Ez ta-
pasztalható a később megjelent
különböző típusokon is, mivel
nem hasonlítottak a két gyár ter-
mékei egymásra sem megjelenés-
ben, sem az elektronikai alapkap-
csolásokban. Konkurencia legin-
kább a vásárlói körben alakult ki,
egyik ember az Orionra esküdött,
másik a VT-re, ezért a megoszlott
kereslet miatt egyformán fogyott
mindkét hazai gyár terméke.

Nagyon fontos időszaknak ne-
vezhető az 1960 körüli évek a ha-
zai televíziózásban, mivel a csalá-
dok első számú célkitűzése az el-
ső tv-készülék megvásárlása volt,
ezért a televíziók rohamos térhó-
dítása ekkor indult meg. 1959-
ben kb. 50 000 tv-előfizetőt re-
gisztráltak, amelynek tekintélyes
része állami intézmény volt, és az
előfizetők száma évenként meg-
duplázódott.

Televízió vásárlásához termé-
szetesen antennaszerelés is tarto-
zott, méghozzá távolsági vételre
alkalmas, komolyabb tetőanten-

nára volt szükség. Az egyetlen bu-
dapesti adó megfelelő vételét kel-
lett elérni az ország egész terüle-
tén, ami sok helyen szinte meg-
oldhatatlan feladatnak bizonyult
és hátráltatta a készülékek vásár-
lását. A külföldi tv-adások vételé-
hez is komoly antenna kellett a
lehetséges körzetekben.

Fennmaradt egy fénykép,
amely az 1957-58-ban házunk te-
tején épülő antennarendszert áb-
rázolja szerelési stádiumban, a
szereléshez használt létrákkal
együtt. Legfelül CCIR URH, alat-
ta OIRT 2 Pozsony vételére és
OIRT 1 Budapest vételére szolgá-
ló antennákkal. Az egész árbóc
kézzel forgatható volt a szobából,
ágyazása golyóscsapágyakkal tör-
tént. A nyári időszakok egyik za-
varó jelenségével is szembesülni
kellett, amikor az OIRT 1-es csa-
tornán működő budapesti tv-adó
vételét, az amúgy jó vételi körül-
ményekkel rendelkező városok-
ban is rendszeresen lehetetlenné
tette az időszakos napfolttevé-
kenység, ami felborította a nor-

mális terjedési viszonyokat. Ek-
kor, egy sokkal távolabbi, de azo-
nos frekvencián üzemelő szovjet
tv-adó olyannyira bezavart, hogy
Budapestet teljesen elnyomva, a
szovjet adó képe jelent meg kivá-
ló minőséggel. Már nem emlék-
szem pontosan Kijev vagy Mun-
kács volt az illető adó, szintén az
OIRT 1-es csatornán sugározva.
Sok DX-vadász viszont ebben az
időszakban kaphatott el soha
nem látott, nagyon távoli tv-adá-
sokat, a „Rádiótechnika” is rend-
szeresen leközölte ezeket a ritka
felvételeket.

A T-5391 Munkácsy a Vadásztöl-
ténygyár első, saját fejlesztésű, 12
csatornás, fekete-fehér tv-készülé-
ke. Sorozatgyártása 1959 tavaszán
indult meg és 1963-ig tartott, mi-
közben több mint 120 000 darab
készült belőle. Közben a gyár neve
is megváltozott VTRGY-re.

Nagy mérföldkőnek tekinthető
az 1960-as római olimpia, ame-
lyet az ORF osztrák televízió már
élőben közvetített az Eurovízió
hálózaton keresztül, és részlete-
ket átvett a kelet-európai Interví-
zió is a KGST országok részére. A
nemzetközi közvetítő lánc kiépí-
tése még nagyon kezdetleges
volt, ezért sok közvetítési hibával
találkozhattunk műsor közben.
Természetesen földi mikró átját-
szóláncra kell gondolnunk, akko-
riban még nem volt műholdas
távközlés. Az első sikeres nemzet-
közi műsorközvetítés is csak 1957-
ben jött létre, kezdetleges fator-
nyok építésével. Az olimpia erő-
sen fellendítette a Munkácsy
iránti keresletet, sokan ehhez az
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Nosztalgia – fekete-fehérben...

T-5391 Munkácsy
A Vadásztölténygyár nagyképernyős televíziója

Herczegh István, Veszprém

Erős nosztalgiával kezdem a cikk írását, mivel szakmai szárnypróbálgatásaim a Munkácsy megjelenésével
egyidősek, nevezhetném tanítómesteremnek is ezt a tv-készüléket. Eltelt több mint két emberöltő a meg-
jelenésétől, ezért úgy érzem a televíziók is bekerültek mára muzeális értékeink közé, ezért illene foglal-
kozni a hazai televíziózás elterjedésével és tv-készülékeinkkel.
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