
A 19. században Nyugaton bekö-
szöntő ipari kor egyre merészebb kihí-
vásokra sarkallta a tudósokat, mérnö-
köket és vállalkozókat. Megindult a
harc a rekordokért, amelyekben a
monumentális épületek kiemelt sze-
rephez jutottak. Erre erősített rá a
rádió, majd a televíziózás szokásának
elterjedése, amely kikényszerítette az
egyre magasabb átjátszó állomások
építését. Ebben a lázban született meg
Pécs jelképe is a város felett magaso-
dó Misina csúcsán.

A Mecsek déli előterében álló, 534
méter magas mészkő hegytető a 19.
század végétől kiváló fekvése és jó
megközelíthetősége miatt közkedvelt
kirándulóhelynek számított. Tetején a
Mecsek Egyesület megbízásából 1908-
ban már épült egy közel 25 méter
magas – 1916-tól Kiss József nevét
viselő – terméskő kilátó, melyhez egy
büféként is funkcionáló őrlakást is
emeltek. 

A kilátó mellett 1959-ben építették
fel az első vidéki adótornyot, amely a
Magyar Televízió adásainak vételi
minőségét javította. A technikai fejlő-
dés miatt azonban egy évtizeddel
később már sürgetővé vált egy állandó,
példátlanul magas épület, amely a gya-
kori adásproblémákat megszünteti. Az
építkezés 1968-ban kezdődött meg
Vízvárdy István, Söpkéz Gusztáv és
Thoma József tervei alapján. Az erede-
tileg 191 méter (1995-től egy új anten-
na miatt már 197 méter) magas épület-
hez 18.500 tonna vasbetont használtak
fel. A torony kettős gyűrűből állt, a bel-
sőben gyorslift, a külsőben pedig 459
lépcsőfok biztosítja a közlekedést. Ha
ezt Rocky Balboa tudta volna, biztos itt
készült volna fel sorsdöntő bokszmér-
kőzéseire… A torony 1972 karácso-
nyán már hatalmas díszkivilágítást
kapott, a hivatalos megnyitóra azonban
csak 1973. április 4-én, a pártállami fel-
szabadulás ünnepén került sor. 
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Magasan a legjobb:    
a pécsi tévétorony és kilátó

i gondolta volna 1887 januárjában, hogy az

éppen épülő, ám sokak által gyűlölt Eiffel-

torony mára Párizs és Franciaország egyik

szimbólumává válik? Hasonló polémia előzte

meg a pécsi tévétorony építését, ám ma már a

város jelképévé vált a fölötte magasodó épület.

K



Az épület körüli médiakampány, az
impozáns méretekről szóló híradások
egyből a város turisztikai attrakciójává
tették a tévétornyot, amely azóta is
Magyarország legmagasabb épített
épülete. Az első években 200.000
ember látogatott el évente ide, ült le a
72 méter magasan kialakított étterem-
ben, rémüldözött és álmélkodott a 80
méteren létesített nyitott kilátótera-
szon. Tériszonyban szenvedőknek
félelmetes a nyugalmi időben is több
méteres kilengésű teraszon való tar-
tózkodás, de a gyönyörű panoráma
mindenért kárpótol. Jó időben délen a
horvát Papuk-hegységig, északon
pedig egészen Badacsonyig ellátha-
tunk, és a felhőben úszó város felett
elnézni is hatalmas élmény.

Az 1990-es évekig a tévétorony a
város népszerű szórakozóhelyének
számított, rendszeres kivilágítása
különleges hangulatot kölcsönzött
neki. A mellette kialakított szánkó- és
sípálya miatt télen is tömött sorokban
álltak a kíváncsi turisták, akik a sporto-
lást egybekötötték a tévétorony meg-
tekintésével. 2005 óta újabb nevezetes-
séggel bővült a torony turisztikai kíná-
lata, ugyanis itt tekinthető meg
Magyarország ma ismert legrégebbi

dinoszauruszának 1966-ban felfede-
zett, majd rekonstruált, közel két
méter magas életnagyságú szobra,
amely mellett tanulmányozható a
Mecsek terepasztala, akárcsak a külön-
böző bányászattörténeti emlékek sora
is. A kiállítás különlegessége, hogy a
tárgyak nagy része megfogható, így
nem csupán vizuális élményeket nyújt.

Mára elérkezett a tévétorony újjá-
születésének ideje, hogy az átlagos
80.000 fős látogatói létszám ismét
emelkedjen. Szakemberek, döntésho-
zók és civil szervezetek felelőssége,
hogy a következő években ismét régi
pompájában, új programokkal várja a
látogatókat.
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Nyitva tartás: 
2014. november–2015. március
hétfő-kedd-szerda: 9.00–18.00

csütörtök-péntek-szombat: 9.00–20.00
vasárnap: 9.00–18.00

A belépődíjak:
teljes árú: 950 Ft

kedvezményes diák, nyugdíjas: 800 Ft 
gyermek (4-14 év között): 650 Ft 
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