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a saját embereit tette meg a szintek őrzőivé és 
az adminisztrátori posztokra is. Ennek köszönhe-
tően kb. minden 5 millió regularból 1 nagy esély-
lyel képes lesz rankerré válni, vagyis feljutni a 135. 
szintre, ahol a Torony hierarchiájában betöltött 
szerepük szerint kapnak egy rangjukat jelképező 
sorszámot.
 A rendszer viszonylag jól működött… amíg 
meg nem jelentek az irregularok. A Torony tör-
ténetében háromszor fordult elő, hogy valaki a 
saját erejéből képes volt kinyitni a Torony kapu-
ját. Mindhárom személy hatalmas erők birtokosa 
volt, és még a már-már isteni erővel rendelkező 
Zahardnak is rendkívül sok időbe került utánuk 
normalizálni a rendet a birodalmában.

Történet

 A Tower of God főszereplője egy fiatal srác, 
Baam. Gyerekként valamilyen oknál fogva telje-
sen egyedül élt a föld alatt, míg meg nem találta 
őt egy kislány, Rachel. Rachel volt az egyetlen em-
beri lény, akivel Baam találkozott, ő tanította meg 
mindenre, és mesélt neki a kinti világról is, így a 
fiú gyakorlatilag valamiféle istenségnek látta őt. 
Rachel egyetlen vágya eljutni a Torony tetejére, 
hogy láthassa a csillagokat, mivel azt olvasta egy 
könyvben, hogy ha valaki képes megmászni a Tor-
nyot, akkor annak a tetejéről láthatja az eget.
 A Torony áll a webtoon világának a közép-
pontjában. Sok százezer éve építették az ősök, a 
feltérképezett szintjeinek száma 135, és az egyes 
szintek akár kontinens nagyságúak is lehetnek. A 
Toronynak saját akarata van, ennek végrehajtói 
pedig a szintenként kiválasztott őrzők. Az őrzők 
időről időre kiválasztanak jelölteket, akik ezál-
tal lehetőséget kapnak a Torony megmászására. 
Őket nevezik regularoknak. Minden szinten kü-
lönböző próbák elé állítják őket, és ha sikerül tel-
jesíteniük az adott próbát, akkor tovább tudnak 
menni a következő szintre. Rengetegen próbál-
nak szerencsét, mivel ha valaki képes feljutni a 
csúcsra, annak a Torony valóra váltja egy kívánsá-
gát. Elsőként Zahard és tíz segítője jutott el a 135. 
szintig, így ő vált a Torony urává. Megalapította a 
saját birodalmát, társai pedig a Torony politikáját 
befolyásoló tíz nagy család alapítóivá váltak. Mi-
vel a Torony eredeti próbáit túl nehéznek ítélte, 

 Mostanában egyre nagyobb teret hódíta-
nak maguknak a webtoonok, erre jó példa lehet 
éppen a Tower of God vagy akár a Noblesse és a 
God of High School is. Mindhárom elég nagy nép-
szerűségnek örvend, melyek következményeképp 
2020-ban anime-adaptációt is kaptak. De ahogy 
akkori évértékelőmben (AniMagazin 59. szám) is 
írtam, nem vagyok róla meggyőződve, hogy épp 
ezekkel a művekkel kellett volna megalapozni a 
webtoon-adaptációk jövőjét. Mindezek ellenére 
viszont maga a Tower of God webtoonja nagyon 
szórakoztató, tehát mindenképpen érdemes tenni 
vele egy próbát.

Felépítés

 A webtoon első évada egyfajta bevezető, 
egy prológus, amely által megismerhetjük a törté-
net első helyszínét, a főszereplőket és néhány má-
sik fontos vagy éppen kevésbé fontos karaktert, a 
történet hátterét, illetve az első leküzdendő aka-
dályt. Majd a végén történik valami, aminek kö-
vetkeztében teljesen megváltoznak a viszonyok, 
kiderül egy fontos dolog, ami teljesen más megvi-
lágításba helyez mindent. A világ kiszélesedik, más 
helyszíneket és karaktereket ismerhetünk meg. 
A sztori pedig gőzerővel halad tovább egyene-
sen a Torony teteje felé – bár jó néhány kitérővel.
 “Mi az, amire vágysz? Hatalom? Bosszú? 
Szerelem? Dicsőség? Vagy valami, ami túlmutat 
mindezen? Bármi legyen is az, itt van nálunk a To-
rony legtetején…”

https://animagazin.hu/magazin/59/
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 A prológus bemutatja a Torony működését, 
alapvető szabályait, néhány fontosabb karaktert, 
illetve megemlíti a nagy házakat is. A vége felé már 
elkezdtek kirajzolódni különböző érdekcsoportok 
határvonalai, és megvillant néhány háttérben  
zajló eseményt is – rengeteg nyitott kérdést hagy-
va maga után. Aztán a bevezető végén történik 
egy olyan csavar, amely az eddigi történéseket  
teljesen újradefiniálja, hogy aztán a következő 
évadban teljesen új karaktergárdával elstartol-
hasson a folytatás. Aztán lassan, de mi is megtud-
hatjuk, mi is történt a két évad közötti időszakban.  
De erről sem szeretnék többet írni, az az igazi, 
amikor mindenki a szereplőkkel együtt fedezi fel 
a történetet.

Rajzolás & Egyéb

 A Tower of God világa csupán egy (egyelőre 
még egyedüli) része a Talse Uzer-univerzumnak.
Ennek a kiterjedt világépítésének egy „kis” sze-
letébe nyerhetünk bepillantást, amelyet remél-
hetőleg majd több hasonlóan zseniális történet 
fog követni. Emiatt SIU (Slave in Utero, vagyis a 
webtoon készítője) rendszeresen ír életrajzokat 
véletlenszerű karakterekről: akik már szerepeltek 
vagy akik a dolgok akkori állása szerint még csak 
meg voltak említve. Emellett élvezi az olvasók 
átverését, hogy olyan karaktereket rajzol, akikről 
nem lehet eldönteni, hogy fiúk-e vagy lányok. Aki 
még nem olvasott webtoont, annak furcsa lehet 
először a kinézete. 

Egy napon Rachel nyom nélkül eltűnik. Mivel a fiú 
nem képes elfogadni a tényt, hogy Rachel már nin-
csen vele, ezért ő is belép a Toronyba, hogy meg-
találja a lányt (és így persze irregular lesz belőle). 
Baamra már érkezésekor felfigyel Zahard egyik 
hercegnője, Ha Yuri Zahard, aki végül kölcsönad-
ja egyik hatalmas erőkkel bíró fegyverét, így segít 
neki továbbjutni az első, már-már igazságtalanul 
nehéz próbán. Szerencsére Baam gyorsan talál 
magának még pár szövetségest. A spoilerek elke-
rülése miatt most csak kettejükről ejtenék szót, 
és róluk is csak nagy általánosságokban, de a tör-
ténet elején ők számítanak Baam legfőbb táma-
szainak.

 Khun Aguero Agnis: A nők bálványa… aka-
rom mondani az arisztokrata Khun-dinasztia sarja, 
aki egy családi konfliktus miatt vállalkozott a To-
rony megmászására. Kiemelkedő intelligenciával 
és pár hasznos kütyüvel rendelkezik. Elég udvari-
as, azonban kisebb felsőbbrendűségi komplexus-
sal van megáldva.
 Rak Wraithraiser: Egy hüllőember, aki csak 
vadászni jött a Toronyba, hogy megfelelő prédát 
találhasson magának – ezzel is bizonyítva önnön 
tökéletességét. A becsületes küzdelmeket prefe-
rálja, és nem harcol gyenge ellenfelekkel. Azok-
nak, akiket kedvel, mindig valamilyen teknőcös 
becenevet ad, így lett például a sötétbarna hajú 
Baam Black Turtle (Fekete Teknőc), míg a kék hajú 
Khun Blue Turtle (Kék Teknőc), ami viszonylag 
tiszta képet ad Rak kreativitásáról.
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a webtoont, nem láthatnák Baam és a többiek 
történetének folytatását. A dolgok jelenlegi állá-
sa szerint bejelentették van esély a második évad-
ra, azonban még semmi biztosat nem lehet tudni 
róla

 Összességében elmondható, hogy nem vé-
letlenül ilyen népszerű a webtoon. Rendkívül szer-
teágazó és komplex történettel, illetve számtalan 
kedvelhető karakterrel rendelkezik. Ha valakinek 
felkeltette az érdeklődését a történet, annak ér-
demes belevágnia ebbe a kalandba!

nevén, mert durva spoiler lenne. Pedig én még so-
sem éreztem ennyire zsigeri gyűlöletet egy karak-
ter iránt…
 Amikor még csak az animét néztem, én tel-
jesen elégedett voltam a történettel, bár a web-
toon olvasása után utólag visszagondolva azért 
már van hiányérzetem. Miután elkezdtem olvasni, 
akkor szembesültem a rengeteg változtatással, 
kihagyással, és rájöttem, hogy miért nem tudtam 
maradéktalanul élvezni az animét. A történet na-
gyon hosszú, szerteágazó, rengeteg karakterrel 
operál, ráadásul még mindig befejezetlen. Egy-
szerűen túl kevés részt kapott, így túl sok utalást 
kellett kivenni belőlük, amik pedig a folytatás 
megalapozásánál eléggé kulcsfontosságúak len-
nének. És mivel maga a webtoon is ugye hosszú 
és még befejezetlen, a sorozat végigadaptálása 
animeként eléggé reménytelennek tűnik. Pedig 
minden hibája ellenére mégis jó volt nézni az ani-
mét, és még csak most indulnának be igazán ben-
ne a dolgok, kár lenne, ha azok, akik nem olvassák 

Minden kép színes, illetve hosszú oldalakból épül 
fel, emiatt pedig a mangákkal ellentétben nagyon 
könnyen lehet telefonon olvasni. De még így is 
hamar hozzá lehet szokni, SIU remekül bánik a fé-
nyekkel, különböző hajszínekkel, világító szemáb-
rázolásokkal, egyszóval remekül kihasználja, hogy 
az általában fekete-fehér mangákkal ellentétben 
itt lehet játszani a színekkel. A stílusa is folyama-
tosan fejlődik, az elején sem mondható csúnyá-
nak, de ahogy halad előre a történet, annál jobbak 
lesznek a rajzai. Minden tiszteletem az övé, főleg 
hogy általában hetente jönnek ki a részek, bár 
2020 júniusában a webtoon szünetre ment SIU 
egészségügyi problémái miatt. Reménykedjünk 
benne, hogy minél hamarabb felépül és nem fog 
rosszabbodni az állapota! Szerencsére 2021 má-
jusában végül visszatért a harmadik évad, amely 
jelenleg is fut.
 

Anime, avagy „Hajrá teknőcök!”
 
 Furcsa volt, hogy Baam nevét megváltoz-
tatták benne, értem én, hogy japán adaptáció, és 
így van értelme a „csillagtalan ég” meg a „félek 
az éjszakától” hasonlatoknak, de mibe fájt volna 
odarakni egy feliratot? Egyébiránt az évad gyakor-
latilag a webtoon prológusát adaptálja, amit sze-
rintem egy nagyon ütős cliffhangerrel kellett vol-
na lezárni. (Jó, ennyire én sem vagyok gonosz, de 
tény és való, hogy nagyon hatásos lett volna.) Az 
az érzésem támadt, hogy az animében próbálják 
egy kicsit mentegetni azt, akit most nem nevezek 
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