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A második világháború Japánban 
is hatalmas pusztítást okozott. Elég ha 
csak a két atombombára gondolunk. 
Annál büszkébb volt a nemzet, mikor 
sikerült újjáépítenie az országot. A To-
kyo Tower építésének azonban jóval 
prózaibb oka volt. 1953-ban kezdte 
meg adását a japán közszolgálati 
tévécsatorna, az NHK, amelyet hama-
rosan számos magán tévétársaság 
követett. A műsorok sugárzásához 
antenna kell, értelemszerűen min-
den újabb csatornának szüksége 
volt egy antennára. A tévécsatornák 
robbanásszerű terjedését látva a 
tokiói városvezetőség attól tartott, 
hogy hamarosan lépten-nyomon 
műsorszóró tornyok fogják elcsúfítani 
a japán fővárost, ezért úgy döntöttek, 
hogy a város inkább egyetlen nagy 
tornyot építtet, amely méltóképpen 
szimbolizálhatná az ország fejlődését.

Ennek megfelelően a tornyot 
először a világ legmagasabb épületé-
nek tervezték (magasabb lett volna az 
Empire State Buildingnél), de ez annyi 
pénzt felemésztett volna, hogy végül 
„csak” a legmagasabb acél tartószer-
kezete és Japán legmagasabb mester-
séges épülete címeket tűzték ki célul. 

Melyik tokiói épület szerepelt legalább egyszer a legtöbb animében, 
főleg az 1990-es években? Természetesen a Tokyo Tower (Tokió-torony). 
Rengeteg élet-halál harcot vívtak a tornyban/toronyért, miközben magára 
az építményre is számtalan sors várt a történetek szerint. De mit érdemes 
tudni a valós Tokyo Towerről?

//  Strayer8

Ezek után bizonyára nem is lehe-
tett kérdés, hogy a párizsi Eiffel-to-
rony szolgál majd mintaként. A To-
kyo Tower végül 13 méterrel maga-
sabbra épült francia társánál. A ma-
gasságát igen praktikusan döntötték
 el: olyan magasra tervezték, ahonnan 
az egész régiót le tudják fedni a tete-
jére telepített antennák (kb. 150 km), 
és az adás nem csúszik a megadott 
körzeten kívülre.

1957-ben kezdődött az építkezés, 
1958. december 23-án adták át.

Tokyo Tower

A torony történelme

Tokyo Tower hivatalos 
honlapja: 

http://www.tokyotow-
er.co.jp/eng/secret/

További források:

http://www.great-
towers.com/towers/
tokyo-tower/

http://en.wikipedia.org/
wiki/Tokyo_Tower

http://patriciahysell.
wordpress.com/tag/
tokyo-tower/

http://www.anime-
newsnetwork.com/
crashing-japan/one-
week/tokyo-tower

http://tvtropes.org/
pmwiki/pmwiki.php/
Main/TokyoTower

Érdekes adatok

A torony 333 méter ma-
gas (ebből 79 méter az an-
tenna). A 150. és a 250. mé-
teren létesítettek kilátókat,
ahonnan 360 fokos szög-
ben látható Tokió. A maga-
sabb kilátóról jó időben még
a Fujit is látni. Elméletileg jó
időben akár 100 és 200 kilo-
méterre lehet ellátni a meg-
felelő helyekről. A föld alatt 
20 méter mélyen folytatódik
a szerkezet. 590 lépcsőfok ta-
lálható a torony körül. Ha vala-
ki képes teljesíteni ezt a távot,
kap róla egy igazolást, mivel 
nem kis fizikai teljesítmény
ennyi lépcsőt megmászni.  

http://anipalace.hu
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A Tokyo Tower lábánál (gyakorlatilag a talpai 
között) található a FootTown, ami egyben bevá-
sárló központ és turisztikai látványosság. A föld-
szinten az Aquarium Gallery kápráztathatja el a 
vendégeket, mivel egy olyan területről beszélünk, 
ahol a falak, sőt a pultok is akváriumként szol-
gálnak. Ugyancsak itt helyezték el a recepciót 
és a 400 személy befogadására alkalmas Tower 
Restaurantot. Természetesen nem maradhatunk 
szupermarket és szuvenírbolt nélkül sem. Vala-
mint innen indul két lift, amelyek egyenesen a fő 
kilátóba repítik a vendégeket.

A második emelet az éttermeké. Ez az emelet 
nem sok meglepetést tartogat.

A harmadik és negyedik emeletre kerültek 
a turistacsalogatók: a panoptikum, amelynek 
viaszfiguráit a Tosseau múzeumból rendelték, 
Guiness Világrekordok múzeum, egy hologram 
múzeum valamint egy olyan különleges interaktív 
múzeum, ami az optikai csalódásokat használja ki.

A kényelmesebb látogatókat 4 lift várja, amelyek egyszerre 32 
személy szállítására képesek.

A tornyot igyekeztek minél biztonságosabbra megtervez-
ni. Elméletileg 288 km/h-s széllökéseknek is képes ellenállni, 
valamint földrengésbiztos. A 2011-es nagy földrengés al-
kalmával valóban csak annyi kár esett a Tokyo Towerben, hogy 
kissé elhajlott az antenna csúcsa.

A sajátos narancssárga-fehér festés nem a japán zászló 
színeire utal, hanem légibiztonsági előírás. Ötévente kell fris-
síteni a színeket, az újrafestés 12 hónapig tart. Ez alatt álta-
lában háló fedi az újítás alatt álló részt.

A súlya 4000 tonna, ami meglepően könnyű, ha összeha-
sonlítjuk a 13 méterrel alacsonyabb Eiffel-toronnyal, amely 
nagyjából 3000 tonnával többet nyom. Az építkezés során 
felhasznált acél egyharmada a koreai háborúban tönkrement 
amerikai tankok roncsaiból származik.

Az egész épületben 23100 m2 felhasználható terület van. 
A kilátó emeleteken természetesen éttermek és kávézók is 
helyet kaptak. Ezeken az emeleteken nemcsak a távolba, ha-
nem a mélybe is tekinthetünk, ha odaférünk a két „letekintő 
ablakhoz”, amelyek gyakorlatilag a padló olyan részletét 
takarják, amely kissé az utca fölé nyúlik és átlátszó üvegből 
készült. Ez a terület 9-22 óráig látogatható.

Folytatás a következő oldalon!
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A Tokyo Tower 50 évig Tokió legismertebb épülete volt, ám 
utolérte majd lehagyta a fejlődés. Mikor a japán csatornák átáll-
tak a digitális műsorszórásra, a torony már nem felelt meg az 
elvárásoknak, szükség volt egy magasabb toronyra. 2008-ban 
kezdődött meg az új, több mint 600 méter magas Tokyo Skytree 
(tokiói égi fa/égig érő fa) építkezése, 2013-ban tartották a hivatalos 
átadási ceremóniát.

Lehetetlen lenne az összes animét felsorolni, amiben 
akár csak egy pillanatra is feltűnik az épület vagy megemlí-
tik benne. A jelenetek rövid ismertetésére pedig külön cikk 
kellene, így maradjunk egy rövid, a teljesség igénye nélküli 
felsorolásnál: Air Gear, X-the Movie, X-1999, Please Save 
My Earth, Sailor Moon, Gantz, Magic Knight Rayearth, Card-
captor Sakura, Tokyo Babilon, Tenchi Muyo!, Eyeshield 21, 
Mahou Tsukai Ni Taisetsu Na Koto, Detective Conan, Tokyo 
Mew Mew, Digimon Adventure, GaoGaiGar, Detroit Metal 
City, Death Note, Transformers, G Gundam, Cowboy Bebop, 
Shangri-La

És még tucatnyi címet felsorolhatnánk, főleg ha azokat 
is bele akarnánk venni, ahol legalább megemlítik a torony 
nevét.

Mostanában kezd eljárni a Tokyo Tower 
felett az idő, de még mindig mindenki ismeri a 
nevét. Zárásként nézzük, hogy a torony hivatalos 
honlapján milyen látványosságokat emelnek ki, 
amiket vétek lenne kihagyni, ha valaki Tokióban a 
torony környékén jár: 

10. Love Power Spot – Swarovski kristályokkal 
feldíszített hely. 

9. Noppon testvérek – A torony kabalafigurái
8. Külső lépcsősor
7. Hétvégi látványosságok (majmok, bohócok)
6. Ha valaki éjjeli kivilágításban lenéz a torony-

ból, az utcák a Tokyo Tower formájára emlékez-
tetnek.

5. Lights Down Legend – Egy igazi városi ba-
bona: Ha egy pár együtt nézi végig ahogy lekap-
csolják a torony fényeit, biztosak lehetnek az örök 
boldogságban.

4. Háromféle kivilágítás
3. Sintó szentély a fő kilátó második emeletén
2. Gyémánt köntös – Újabb kivilágítás.
1. Club 333 – Szintén a fő kilátó része ez 

a klub, ahol koncertek és egyéb szórakozási 
lehetőségek várják az érdeklődőket.

+ 1 – A kedves személyzet

Múlt és jövő

Tokyo Tower az animékben
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