
A TŰZTORONY  
Készítette: 

Kovács Luca és Székely Anna 



ADATOK 

 Épült:   13. században, IV. Béla idejében 

 Elhelyezkedése: Veszprém, Vár u. 9, 8200 

 Újjáépült:  1810-ben 

 Újjáépítette:  Tumler Henrik 

 Stílusa:  Copf stílus 

 Magassága:  48 méteres 

 Zene:   Csermák Antal verbunkos, Hat 

     magyar tánc c. művéből játszik részletet 



A TŰZTORONY FUNKCIÓJA 
  Kezdetben őrtoronynak szánták, a török idők végéig ezt a feladatot látta el 

  Utána az esetleges tüzek figyelésére használták (a polgárok állandó 
 toronyőrt is alkalmaztak) 

  Most Veszprém egyik legismertebb épülete, szimbóluma, csodás panoráma 
 nyílik a városra és környékére egyaránt 

  Órája negyedóránként jelez, minden órában Csermák Antal zeneszerző 
 verbunkosát játssza 



TÖRTÉNELME 

   A kezdetleges torony feltehetően középkori, de pontos építési idejét nem 
 ismerjük. 

   Alaprajza legkorábban Giulio Turco császári hadmérnök 1570 táján 
 készült felmérési rajzain látható.  

  A 17. századi vármetszetek a Tűztorony helyén egy zömök tornyot 
 ábrázolnak. 

  Az 1810-es móri földrengés a tornyot is megrongálta. 

  Anyagát a Fecskendőház felépítésére akarták használni, ám a polgárok 
 kérésére a tornyot felújították, és a Fecskendőház is megépült (1811‒1814). 



TÖRTÉNELME 

  Ezután éjjeli-nappali vigyázót alkalmaztak, és ekkor kapta copf-stílusát. 

  Átnevezték Vigyázótoronyra. 

  A torony következő javítására 1891-ben került sor. 

  A toronyban a 2. világháború idején légoltalmi figyelő szolgálat működött. 

  A messziről látható torony mindig alkalmas volt arra, hogy a várost uraló erők 
 jelképét elhelyezzék rajta (fekete-sárga zászló, vörös csillag, felújított régi 
 országcímer). 

  A torony utolsó nagyobb javítása 1984-ben történt. A helyreállításhoz ekkor 
 régészeti ásatás is kapcsolódott. 

 



TUMLER HENRIK 
Élt:  Városlőd, 1748. szept. 2. - Veszprém, 1835. máj. 27. 

Család:  Apja Tumler György Sziléziából vándorolt be, meghalt 1767-ben 

Tanult:  1760 – 1765 között a Veszprémi Piarista Gimnáziumban 

Mesterségei: Először apja molnármesterségét folytatta, majd kútmester lett  
  Budán, később (víz)mérnök lett belőle 

Munkái: megtervezte és megépítette a veszprémi várba a vízvezetéket, 
  újjáépítette a Tűztornyot,  
  felújította a Dunából a várba vezető vízvezetékrendszert, 
  főúri megrendelésekre kutakat és malmokat készített, 
  részt vett a Tiszát és Dunát összekötő csatorna tervezési munkálataiban 
Elismerései: felvették a budai polgárok sorába, 1790-ben nemességet kapott 
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Emlékművet állítottak a kertben: 



MŰVÉSZET 

Oláhné Sápi Margit Marton Ibolya Holányi Julianna Oláhné Sápi Margit 



FORRÁS 

  http://veszprem.varosom.hu/latnivalok/muemlekek/Tuztorony-1.html 

  https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1ztorony_(Veszpr%C3%A9m) 

  http://www.vmmuzeum.hu/main.php?menu=tuztorony 

  http://www.helyismeret.hu/?title=Tumler_Henrik 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


