
Írta: Saci (Animológia)Tokyo Tower
MIT ÉRDEMES MEGNÉZNED JAPÁNBAN? 2.

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q


 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Mit tartogat egyáltalán számunkra a 
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló, 
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdeke-
sek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak 
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen 
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd in-
kább? A válasz egyértelmű… 
 Szemezgessünk is néhány olyan látványos-
ságból, amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban 
jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz 
kukán állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve 
a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos 
információk és Japán kincsei várnak rád.

TOKYO TOWER

Japán második legmagasabb mesterséges 
építménye

 A Tokyo Tower egyike Japán legkiemelke-
dőbb nevezetességeinek, és amíg 2012-ben a To-
kyo Skytree meg nem épült, Japán legmagasabb 
mesterséges építményének és tornyának számí-
tott. Azonban akkor sikerült letaszítani a trónról 
a legek harcában, de eszmei értéke cseppet sem 
csorbult az idő múlásával és mai napig az ország 
egyik legkultikusabb építészeti remeke. 
 Létezése a város szépségét volt hivatott 
megtartani, hiszen akkoriban, a műsorszórási 
és telekommunikációs üzletek virágzottak, lép-

ten-nyomon adó-vevő tornyok épültek, viszont 
nem szerették volna, ha Tokió fémtornyok erdejé-
vé válik, így jött az ötlet egy olyan torony megépí-
tésére, ami minden igényt kielégít. Ennek okán a 
Tokyo Tower épületét, amely azóta is rádió-, táv-
közlési és kilátótoronyként funkcionál, eredetileg 
nem is turisztikai látványosságnak tervezték, vi-
szont gyorsan azzá vált, tekintve máig tartó mo-
numentalitását és egyediségét.

 Hihetetlen lehet számunkra, de a torony 
mindössze 18 hónap alatt készült el, és ahogy a 
képekből is láthatjuk, az Eiffel-torony mintájára. 
Ezt a tényt maguk az építők sem tagadják, viszont 
akad azért különbség a két épület között. Az egyik 
a magasság, hiszen a Tokyo Tower 11 méterrel 
meghaladja az Eiffel-tornyot (egyes pletykák sze-
rint ezért a japán kormány üzenetben elnézést is 
kért a francia kormánytól), sőt ennek ellenére sú-
lyában közel fele annyit nyom, mint a párizsi ne-
vezetesség. Ezen felül a színükben is látványos az 
eltérés, aminek az elsődleges oka, hogy komoly 
nemzetközi repülésbiztonsági szabályok vannak 
Tokióban, ezért kötelező volt jól kivehetőre feste-
ni a tornyot. Így született meg a mára már jelleg-
zetessé vált fehér és narancs színvilága a Tokyo 
Towernek.

TUDTAD?

A torony 360 fokos kilátója biztosítja, hogy 
mindent jól beláthassunk a városban. Plusz 
egy tiszta napon még a híres Fuji hegyet is 

megpillanthatjuk a távolban.

TUDTAD?

A tornyot eredetileg magasabbnak tervezték, 
mint az Empire State Building, ami 381 mé-
teres magasságával az akkori legmagasabb 
mesterséges építménynek számított. Azon-
ban erőforrás és anyaghiány következtében 

letettek erről a tervről.
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 Azonban ahhoz, hogy ezek a színek mindig 
megfelelően funkcionáljanak szükséges a karban-
tartás, ami 5 évente meg is történik (2019-ben 
lesz a következő). Szemöldökráncoló ellenben a 
gondolat, hogy az újrafestés, akár egy évig is el-
tarthat, illetve hozzávetőlegesen 7500 gallon fes-
tékre van hozzá szükség. Viszont az biztos, hogy 
ennek köszönhetően mindig makulátlan az épü-
let. 
 Ez mondjuk nem hátrány, hiszen évente 
közel 3 millióan látogatják, ami azt jelenti, hogy 
a nyitás óta több mint 160 millióan tekintették 
már meg. Valamint külseje milyensége, lenyűgö-
ző fényjátékai miatt sem utolsó szempont, mivel 
a torony számtalan fényjátékra képes, ezek közül 

is a leghíresebbek a „Landmark Light” és a „Dia-
mond Veil”. De különféle feliratokat is szoktak 
ráírni a toronyra az izzók segítségével, például 
szilveszterkor az évszámot vagy ünnepek alkal-
mával is előszeretettel használják ilyenekre. A kü-
lönlegességei a toronynak azonban itt még közel 
sem érnek véget, hiszen az alapfényei sem ugyan-
olyanok egész évben. A melegebb hónapokban 
(07.01.-10.01.) ugyanis hideg, fehér színben pom-
pázik, halogénizzókkal megalkotva, hogy enyhít-
sék egy kicsit a forróság érzetet. Nem meglepő 
ezek után, hogy a hidegebb hónapokban pedig 
inkább a narancssárgás, naphoz hasonlító fényeit 
használják, akkor meg egyértelműen a meleg ér-
zés erősítése végett.

 Ha eddig nem lett volna elég lenyűgöző 
önmagában az épület és annak fantasztikus tulaj-
donságai, akkor merüljünk el a torony aljában talál-
ható eszméletlen FootTown világában. Ez a kiegé-
szítő épület is arra lett hivatott, hogy még többet 
adjon hozzá a Tokyo Tower turistáknak nyújtott 
élményéhez, ami szerintem felesleges, de nem 
egy rossz gondolat. A FootTownban megtalálható 
számtalan érdekes dolog, mint például egy akvári-
um és galéria, éttermek, bevásárló üzletek, kisbol-
tok, és a Guinness World Records Museum Tokyo, 
illetve a Tokyo Tower Wax Museum. Ezenfelül egy 
mini vidámparkkal is kedveskednek a gyerekek-
nek, sőt az anime kedvelőkre is gondoltak, hiszen 
egy One Piece Theme Park is fellelhető itt.

TUDTAD?

Ahogy mindennek Japánban, a Tokyo To-
wernek is van kabalája, pontosabban ket-
tő. A Noppon névre hallgató ikerpár még 
1998.12.23-án, a torony 40. évfordulóján 
született meg. A torony lábánál látható is 

az ikerpár, akik közül az idősebb kék overált, 
a fiatalabb piros overált visel, és akiknek a 

neve nagyon hasonlít a „Nippon” szóra, ami 
mint tudjuk Japán egy másik megnevezése.
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ALAPINFORMÁCIÓK

Magasság: 332,9 m (~333 m)
Látogatható magasság: 249,6 m (~250 m)

Nyitás: 1958. december 23.
Építési időtartam: 1957-1958

Építési költség: 2.8 milliárd yen
Liftek száma: 4 db

Lépcsőfokok száma:  660 db
Anyaga: acél

Jegyvásárlás: online vagy a helyszínen kártyá-
val (európait is használhatsz), készpénzzel

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
www.tokyotower.co.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD? 

A Tokyo Tower idén (2018) ünnepli 60. szü-
letésnapját, ami miatt különlegesebbnél-kü-
lönlegesebb programokat, eseményeket és 

attrakciókat tartanak benne.

 A Tokyo Towerról tehát mindent el lehet 
mondani, de azt nem, hogy unalmas. Rendkívül 
érdekes háttértörténettel rendelkezik, és renge-
teg különlegességet hordoz magában, vagy ép-
pen maga alatt. Szerintem egy kihagyhatatlan és 
egyben kötelező látnivaló is, ha a szigetországban 
jársz. Az biztos, hogy nem fogod megbánni, ha 
felveszed a megnézendők listájára, főleg mert a 
sok minden ellenére sem drága, és ár-érték arány-
ban is a toppon van  (2800 jen a két szint/fő, ami-
ben benne van egy tea és egy kis fotó is). Emel-
lett, ha kicsit is rajongsz az animék világáért, akkor 
az még plusz pont lehet, hogy a torony tömérdek 
animében jelent már meg, mint például a Sailor 
Moon, Gantz, Air Gear, Magic Knight Rayearth, 
Please Save My Earth, X/1999, Cardcaptor Sakura, 
Tokyo Magnitude 8.0, Digimon, Detective Conan 
és a Death Note, de lehetne még sorolni.
 
 Ajánlom mindenki figyelmébe, akár kicsi, 
akár nagy, akár szeret lépcsőkön a magasba mász-
ni, akár anime fan, akár japán kedvelő, akár az 
épületek szerelmese, akár csak éppen Tokióban 
jár és szeretne valami igazán különlegeset megte-
kinteni, mint a Tokyo Tower, ami szerintem szintén 
egy kihagyhatatlan japán kincs.

TUDTAD? 

A toronyból élő adást is közvetítenek a You-
Tube-on, ahol megnézhetjük, mit látnánk, ha 

ott lennénk: www.goo.gl/1D1qAQ

TUDTAD?

A Tokyo Tower acél alapanyagának egyharma-
da a háborúból megmaradt fémhulladékok-

ból lett felhasználva.
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