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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



EGY KÜLÖNLEGES TORONY 

 

Van egy város Olaszországban, amely arról híres, hogy van egy több száz éves ferde tornya. 

A város neve Pisa (ejtsd Píza), s a torony valójában harangtorony. 

Az alapok mellett végzett ásatások szerint az ókorban ezen a helyen etruszk szentély állt. 

Minden valószínűség szerint Bonanno Pisano lehetett a létesítmény építésze, akinek 

szarkofágját 1820-ban találták meg a torony lábánál. 

A feltárt dokumentumok alapján a tornyot eredetileg egyenesre szánták. 1173. augusztus 9-én 

kezdődött építkezés ötödik esztendejében azonban a gyenge minőségű, süppedős talaj az 

épület dőlését eredményezte. Még csak 3 szint volt kész, de a munkálatokat leállították. Csak 

száz évvel később folytatódott az építkezés, azonban a negyedik szinttől már úgy dolgoztak, 

hogy ellensúlyozzák a dőlést. A tervezők úgy gondolták, hogy a megdőlt oldalra hosszabb 

oszlopokat építenek be. 1284-re elkészültek az utolsó előtti szinttel. Ekkor ismét leállt a 

munka, amely véglegesen 1372-ben fejeződött be.  

A torony magassága 55 méter az alacsonyabb oldalon, és 56 méter a magasabb oldalon. Az 

építmény tömegét 14500 tonnára becsülik. Fehér márványból és kőből készült. 294 

lépcsőfokon juthatunk el a tetejére. 7 haranggal rendelkezett, melyből a legnehezebb 3620 kg, 

míg a legkönnyebb 300 kg. Szerencsére idejében rájöttek, hogyha túl sokáig kongatják a 

harangokat, akkor fennáll annak a veszélye, hogy egyszerűen ledől. 

Az építmény a Csodák terén áll a dóm, a keresztelőkápolna és a temető szomszédságában. 

A torony dőlését 1839-40-ben próbálták megállítani. Először elszivattyúzták alóla a talajvizet, 

de ez nem hozott pozitív eredményt.1934-35-ben 3-4 méter mély árkot ástak köré és innen 

betont injekcióztak a torony alá. A mélybe injekciózott nagy tömegű beton ránehezedett az 

építmény alapjaira és lefelé húzta azt. 

A II. világháborúban az amerikai hadsereg katonái többek között a ferde tornyot is fel akarták 

robbantani. Szerencsére azonban az utolsó pillanatban érkezett parancs megmentette a 

nevezetességet. 

1990. január 7-én elkerülhetetlenné vált a torony bezárása. Ekkor az olasz kormány egy 

nemzetközi szakemberekből álló csoportot kért fel a műemlék megmentésére. A tudósoknak 

nem az épület kiegyenesítése, hanem dőlés megállítása volt a feladata. Acélgyűrűkkel, 

acélkötelekkel erősítették meg, majd mintegy 30 tonna földet hordtak el a torony északi oldala 

alól. Ehhez a munkához John Burland professzor által kifejlesztett fúrót használták, amely 

úgy tudta kiemelni a földet, hogy az alapok közben ne rázkódjanak. A munkálatok 

eredményeként a torony 44 centimétert egyenesedett. Ma már csak két működőképes harangja 

van, ugyanis a hét harang tömege nagyon komoly terheléssel járna. 

A toronynak napi mozgása van. Mivel napkelte után kezd felmelegedni, így kis mértékben 

nyugati irányba dől, majd mindez megfordul késő délután és visszaáll az eredeti pozícióba. 

Ma a látogatók 25-30 fős csoportokban tekinthetik meg és átlagosan 25-30 percig 

tartózkodhatnak ott. Évente átlagosan egymillió turista keresi fel. 

Bár ez a torony a leglátogatottabb, nem a legferdébb tornya a földkerekségnek. A hollandiai 

Suurhusen település temploma tartja a rekordot, melynek dőlésszöge 5 fok. 



A ferde toronymagasság szempontjából eltörpül az amerikai 629 méteres tévétorony, a 

moszkvai 540 méteres tévétorony, a malajziai Petronas- ikertorony mellett is, mégis a 

világörökség része, a fizika törvényeinek ellentmondó csoda. 

 

1. Válaszolj a kérdésekre! 

- Hol található a ferde torony? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

- Mi volt a helyén az ókorban? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

2. Húzd alá a szövegben! 

- Milyen intézkedéseket tettek annak érdekében az évszázadok során, hogy a torony ne 

omoljon össze? 

- Milyen anyagból készült? 

- Hány turista keresi fel évente? 

 

 

 

3. Egészítsd ki a mondatokat! 

A harangok egy részét azért kellett eltávolítani, mert .........................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

A torony nem mozdulatlan, .................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

A második világháború idején komoly veszély fenyegette .................................................  

 .............................................................................................................................................  
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4. Nézz utána az Értelmező Kéziszótárban az alábbi szavak jelentésének! 

szentély ................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

szarkofág .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

dóm ......................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

műemlék ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

világörökség része ...............................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

5. Mi kapcsolódik az alábbi számokhoz a szövegben? 

1372 .....................................................................................................................................  

294 .......................................................................................................................................  

14500 ...................................................................................................................................  

3620 .....................................................................................................................................  

 

 

 

6. Gyűjts összetett szavakat, amelynek egyik tagja a torony szó! 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

7. Milyen híres tornyok vannak még a világon? Nézz utána! Írd mellé hol található! 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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