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Hogyan mennél át egy fantasy világba? Portálvetővel? Esetleg féregjáraton? Tán Csillagkapun? Vagy egy szekrényen át? Aki igazán stílusos,
az egy hatalmas kőkapun keresztül járogat a két
világ közt, és viszi magával a fél japán hadsereget.

zat főbb karakterei, így Itami Youji, aki egy 33 éves
otaku, valamint a Japán Önvédelmi Erők hadnagyi
rangjával rendelkezik. Ő már az első ginzai összecsapásban is részt vett, pedig éppen egy doujinshi
találkozóra igyekezett.

A sztori

Itami egysége egy leégetett elf faluban
talál rá a Tuka Luna Marceau nevű lányra, akinek
apja és klánjának elvesztése feletti gyászát kell
feldolgoznia az epizódok során.
Hamarosan csatlakozik hozzájuk – a japánul
kiejthetetlen nevű – Lelei La Lelena, aki egy okos,
valamint tehetséges és fiatal boszorka. Bár a legtöbbször nyugodt, egyúttal józan és kedves, de ha
harcra kerül a sor, akkor agresszívvé, sőt rosszindulatúvá válik. Elvileg az ő krónikáját halljuk, ő a
történet mesélője.

A történet alapja, hogy egy szép napon Tokió egyik legforgalmasabb sugárútján, a Ginzán
fényes nappal egy hatalmas, ógörög templom
kapuja jelenik meg. A városi tömegre hamarosan
repülő sárkányon lovagló katonák, római légióra
emlékeztető gyalogság, valamint lovasság és egy
rakás antropomorf állat katona zúdul ki. Kegyetlen mészárlást hajtanak végre egészen addig,
amíg a japán „gyors reagálású” erők, helikopterekkel és szárazföldi erőkkel egyesülve rettenetesül vissza nem verik a sereget. Pár hónappal később a Japán Önvédelmi Erők átkelnek a Kapun
és egy fantasy világban találják magukat. E furcsa
világban léteznek mágusok, varázslók, sárkányok,
elfek, cicalányok, nyuszilányok meg persze emberek is. A sorozat középpontjába Itami hadnagy és
kis csapata kerül. Hogyan teremtenek kapcsolatot
a helyiekkel, vagy miképpen harcolnak sárkányokkal?

Végezetül a Rory Mercury nevű – magát a
helyi istenség Emroy apostolának nevező – hölgyemény társul hozzájuk. Rory már fiatalon a háború és az őrület istenségének a szolgálatába állt,

így az elmúlt 960 évben nem öregedett. Itami irányába erős szexuális jelzéseket küld.
Igen, ez így egy hárem. Bár Tuka „kiesik” a
versenyből, mert ő másfelé kacsingat, de a másik két lány enyhe rivalizálást folytat Itami kegyei
iránt. Bár ez a vonal szerencsére nagyon vékonyan
jelenik meg, és semmi hárem anime sztereotip
megoldással nem éltek a készítők. Leleit sokkal
jobban leköti a tudomány iránti rajongása, mint
hogy pasikra fecsérelje az idejét. Roryt érdekli Itami, de már csak 40 éve van hátra az istenné válásáig.
Az első epizód is egy csatával indul, és ez a
kis négy részes szakasz is harccal zárul: Itami felderítőosztaga megküzd egy tűzokádó sárkánnyal.
Az első évad közepén ellátogatunk Italica városába, ahol Itami és felderítőosztaga (plusz a három lány) megpróbálnak kereskedni, de hamar
egy ostrom kellős közepén találják magukat. Itt
találkozunk első ízben az uralkodó lányával, Piña
Co Ladával (igen, ez a neve) és a Rózsa Lovagrend
tagjaival, amit a hercegnő alapított.

A sorozat első négy epizódjában megismerkedünk a fantasy világ alapvető politikai berendezkedésével, illetve hogy milyen lények is lakják
eme furcsa világot. Bemutatásra kerülnek a soro-
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Majd visszatérünk Japánba, hogy Itami
beszámoljon a Kokkai előtt a Különleges Övezetben történtekről, s magával vigye újdonsült
„háremét” is.
A második évadot leginkább
egy új karakter, Zorzal El Caesar alakítja, aki Piña hercegnő bátyja. Ebben az
évadban Itami szerepe és csapata erősen
megváltozik. A hadnagy jóformán csak a Tuka, Lelei és
Rory hármassal utazgat
a Birodalomban, majd
hozzájuk csatlakozik
egy szép sötételf leány, Yao Ha Dussi.
Elsőre Yao klánja
oldalán, hatalmas veszteségekkel, de legyőzik a
veszedelmes Tűzsárkányt.
Majd Rondal városába utaznak, ahol Lelei szeretné letenni mestervizsgáját – itt ismerkedünk meg nővérével,
Arpeggióval, valamint Arnus hegyéről is bővebb
infókat kapunk.
Itami csapatának egy részét ilyen-olyan feladatokra osztják be, így például Mari a Birodalom fővárosában szolgál a szegénynegyedben
mint egészségügyi tiszt. Az első évadban jól
felépített csapatot gyakorlatilag szélnek
eresztette az írógárda.
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A főcselekmény áttevődik a Birodalom fővárosába, Ura Biancába, azon belül is Zorzal herceg köré. Az ifjú – kihasználva apja betegeskedését – könyörtelenül átveszi a kormányzást, és a
totális pusztulás felé löki országát. Igazi békebeli
állami terrort vezet be, csapatai irgalmatlanul kaszabolnak le bárkit, akit az ifjú despota nem szívlel. Az animesorozat végén Molt császár és Piña
kiszabadulnak Zorzal fogságából, és Italicába menekülnek, ahol a megtört uralkodó átadja a rangját lányának.

Az ősforrás
A Gate eredeti történetét a volt katona,
Yanai Takumi alkotta meg. Először a Todoku Takusan írói álnevet használta. A regényciklust az Arcadia nevű internetes portálon jelentette meg, ahol
amatőr írók tehetik közszemlére műveiket. Alkotása 2006 áprilisától 2009 júniusáig jelent meg itt.
2010-ben nagyot fordult a veterán hadfi világa,
amikor az AlphaPolis kiadó kereste meg, hogy szívesen kiadnák művét. Yanui belement, sőt „pár
változtatást” is elfogadott. Így az eredeti regényből a politikai kritikákat erősen meghúzták, majd
az utolsó kötetet felduzzasztották, hogy ne egy,
hanem összesen három kötet tudjon belőle kifutni. A kötetetek 2010 áprilisa és 2011 decembere
közt jelentek meg.

bi öt kötetnyi gaiden művet adtak közre. Ezzel
párhuzamosan 2012 decemberében az egész regénysorozatot, plusz a gaiden részeket elkezdték
kiadni light novel formában is, a rajzokért Izuka
Daisuke volt a felelős. A gaiden történetekben
például olyan kalandban lehet részünk, amelyben
Itami és Piña tengerre szállnak, és hableányokkal
találkoznak. Egy másik kötetben a Bozes-Tomita
kapcsolat kibontakozásának lehetünk tanúi. Valamint egy Rory tiszteletére tartott ünnepség történetét olvashatjuk el, de megtudhatjuk azt is,
hogy a gothloli Rory miért és hogyan is lett apostol. A további történetek ismertetésétől eltekintek, mivel az anime után játszódnak, és vastagon
spoileresek.
A szemérmetlen pénzlenyúlást megfejelték
a manga elindításával is, ami a regényt dolgozza
fel, és mind a mai napig tart. A rajzokat Sao Satoru
készíti, aki járatos a katonai típusú történetekben,
de eleddig még nem sikerült önerőből hírnevet
szereznie magának.

Mivel az eladások jó számokat hoztak, így
2012 szeptembere és 2015 júniusa közt továb-
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Sőt négy spin-off mangát is kiadtak: az egyik egy
gegmanga, egy másik Piña előtörténetét és a Rózsa Lovagrend megalapítását mutatja be – ezt egy
Shiren Yukie nevű mangaka alkotta meg. A harmadik azt a doujinshit eleveníti meg, amelyikért Itami rajong.
Bár az eredeti regény, a hivatalos formában
kiadott mű, a light novel és a manga között természetesen átfedések vannak, de egy idő után
mindegyik jelentősen eltér az original műtől. Így
aki tényleg el szeretne merülni a világában, annak
minden lehetőség biztosítva van.

Anime
A sorozatról elsőként 2014 decemberében
érkeztek hivatalos hírek. A jogokat pedig a Sword
Art Online sorozattal hírnevet szerző A-1 Pictures
kapta meg. Lehetett abban bízni, hogy ha valakik
tudnak isekait alkotni, akkor azok ők lesznek. Az
animációs stúdió viszont olyan alkotógárdát gyűjtött össze, akik e munka során sok értékes tapasz-

talatra tehettek szert. Mentségül talán azt lehet
felhozni, hogy más munkák voltak előtérbe tolva
a stúdiónál. Így ebben az időszakban készült el az
A-1 háza táján a Shigatsu wa Kimi no Uso vagy a
Boku dake ga Inai Machi és a Doukyuusei is.
Az animestúdió vezetősége bizonyára úgy
gondolkodott, ha a technikai oldalon spórolnak a
jól csengő nevekkel, akkor legalább seiyuu kérdésben nem filléreskednek. Itami szerepére Suwabe
Junichit kérték fel, akit talán a legtöbben a Hős
Akadémiából Aizawaként ismerhetnek, vagy a
Fate univerzumból Archer megszemélyesítőjeként. Luna karakterét Kanemoto Hisako szólaltatta meg. Leleit pedig Toyoma Nao keltette életre,
aki a Nisekoiból Chitoge hangja is volt, ahogyan
a Narutóban a kisgyerek Sasuke hangja is. Taneda Risa (pl.: Kuriyama a Kyoukaiból) Rory szerepét
kapta meg. A három grácia együtt énekelte az
első évad endingjét. Míg Piñának Tomatsu Haruka
kölcsönözte a hangját, akinek legismertebb munkája talán a Sword Art Online-ból Asuna szerepe.
Végül a sorozat 2 évadot élt meg egyenként 1212 résszel. Japánban a kellemes 00:30 perces kezdéssel adták le a részeket.

az Esemény után (ami mindkét variánsban
megtörténik) játszódik pár évvel, de itt
a tengeren vagyunk, és új kontinenseket fedezünk fel. 2020-ban lezárult
a light novel, végül több mint 5
millió eladott példánnyal, csak
érzékeltetésképpen: a SAOból 20 milliót adtak el.

Kritika
A sztori eredetiségére szerintem nem lehet panasz, érdekes problémát vet fel, amit jól be is mutat. Sajnos
maga a történetvezetés már gyengébb
színvonalú. Az italicai ostrom végéig a történet egyben van tartva, jó ütemmel követik
egymást az események. Sajnos a tokiói kiruccanás inkább nevetséges, semmint komoly –
holott annak szánták. A második évad pedig
néha a széthullás szélén billeg.

A rajongókat azóta is foglalkoztatja, hogy
lesz-e harmadik évad. Egyrészt ott van, hogy a már
megjelent képregényekből és light novelekből
egy igencsak közönségbarát folytatást lehetne
kerekíteni. Valamint itt van a levegőben a készítők által 2017-ben megírt, csak II. évadnak hívott
történet szál, ami – most maradjunk ennyiben –
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A fél szereplőgárdát szélnek eresztették, az újakat sekélyesen mutatták be. Tuka jellemfejlődése
pedig aránytalanul nagy áldozatot követel meg.
Sajnos Zorzal herceget végtelenül lebutítják, pedig vannak figyelemreméltó gondolatai.
Ezek ellenére a karakterek jól össze vannak
válogatva, mindegyikük jól hozza a ráírt szerepet.
Piñát lehet gyengébbnek érezni, de tudjuk be annak, hogy ő az örökösödési rangsorban mindös�szesen a tizedik volt, alapból kevés esélye volt a
trónra.
A hangszínészek munkájára semmilyen panasz nem lehet, maximum megint rávilágít arra,
hogy a japán színészek alul vannak finanszírozva,
mert ugyan Koshimizu Ami miért szerepelt volna
mellékszereplőként egy ilyen sorozatban?
A rendezés erősen hagy maga után kívánnivalót, itt mutatkozik meg igazán, hogy
az A-1 leginkább a másod-, de inkább a harmadvonalból merített.

vet és egyéb rendszeresített rendvédelmi eszközöket aprólékosan és hitelesen ábrázolták az
animátorok. A japán rajongók leginkább egyvalamit kifogásoltak, hogy lehetetlen lenne egy ilyen
szituációban, hogy az amerikai haderők – hacsak
megfigyelőként, de – végig ott legyenek az Arnus-hegyen.

Összegzés
Tisztában vagyok vele, hogy a sorozat magát az úgynevezett isekai műfajba sorolja. De amikor néztem, minden alkalommal úgy tekintettem
rá, mint egy inváziós sci-fi műre. Sőt duplán is az!
Elsőre a Birodalom támadja meg Japánt,
semmilyen figyelmeztetés vagy hadüzenet nem
érkezik részükről. Céljuk a pusztítás, a rombolás,
a zsákmányszerzés, valamint a rabszolgának való
elhurcolás és a féktelen öldöklés. Egyetlen nyelven értenek: az erőszak nyelvén. Nagy pechjükre
olyan ellenségbe kötöttek bele, akik az erőszak

nyelvét kegyetlenebbül és könyörtelenebbül tudják beszélni. Így amikor a japán hadsereg Önvédelmi Erői átmasíroztak fantázia földjére, brutális
viszontválaszt adtak. A Birodalom és az egész világ kénytelen volt egy új nyelvet tanulgatni: a lőfegyverekét, a japánt.
Ahogyan a klasszikus kínai külpolitika szokta mondani: addig kell az ellenfelet ütni, míg vis�sza nem verjük a tárgyalóasztalig.
A sorozat alapja egy regényciklus volt, ami
2006-ban indult el, de a mangasorozat a mai napig
tart, az anime pedig 2015-16 közt futott. Így nem
csoda, hogy reagált mindarra, ami végbement az
országban, kiváltképp védelmi politikai szempontokból.
A II. világháború után elfogadott „Béke Alkotmány” egyre jobban recseg-ropog, a politikai
vezetés évtizedek óta azon fáradozik, hogy az
alkotmány kereteit tovább tágítsák. Mára Japán
hadereje a világ 4./5. legerősebbike.

A grafikára és az animációra nem lehet panasz, persze nem mestermű, de nem is bántja az
ember szemét, maximum pár CGI jelenet van egy
picit elrontva, de ha a Cyberpunk 2077-ben is csak
ennyi lenne a probléma, bizonyára senki nem panaszkodna.
Dicséretet érdemel ugyanakkor, hogy a
több mint 120 különböző harci eszközt/jármű-
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Egyre több külföldi misszióban vesznek részt, a
geopolitikai realitások pedig egyre szorongatóbbak, úgymint pl.:
- Nincs békeszerződés Oroszországgal
- Észak-Korea atomarzenálja
- Tajvan kérdése
- Kína folyamatos agresszív fellépése
- USA hanyatlása
- Japán gyengülése
A széria szépen példázza, hogy miért is jó,
ha a japán katonákat nagyon távoli vidékekre vezénylik. Védik az országot, civilizálják a barbárokat, valamint értékes kereskedelmi szerződéseket
tudnak kieszközölni. Ugyanakkor felhívja a néző
figyelmét pár negatív dologra is:
- Egy külföldi misszió irdatlan pénzekbe kerül.
- Japánnak nincs arra kapacitása, hogy olyan
területi annektálásokat hajtson végre, mint amilyet például Kína végez Tibetben.
- A szigetországnak még saját területén is
meg kell küzdenie a külső ellenségekkel.

A nyílt küzdelemmel szemben (ami hamar
eldől) egy idő után szembetaláljuk magunkat a
belső ellenségekkel. A Birodalomban Zorzal herceg akadályozza a békét, ami még meg van spékelve azzal, hogy őt pedig Tyuule mozgatja. A
japánoknál pedig a polgári kormányzat az, ami
minduntalan keresztbe tesz a katonai logikának.
A II. évad zömmel ezeknek a belső klikkharcoknak
a lejátszásával foglalkozik.
A sorozat egyik érdekessége, hogy míg fantáziaföldön a rossznak a harcpártiak vannak beállítva, addig Japánban pont a polgári kormányzat
tűnik rossznak, akik folyamatosan akadékoskodnak, és nyers erőn kívül más szempontokat is fel
mernek hozni. Mert jól tudják: a civileket könnyű
katonásdira szoktatni, de a katonákat már nehezebb civil életre.
Ide lehet sorolni a sokak által kedvelt jelenetet, amelyben a 960 éves Rory kiosztja a gáncsoskodó politikus asszonyt. Én nem osztom ezt
a nézetet, természetesen el kell ismerni a sikereket (hogy hány emberi életet tudtak megmente-

ni), de azt is figyelembe kell venni, hogy mit lehet
majd legközelebb másképpen tenni, hogy még
kevesebb áldozattal járjon egy mentőakció.
Akik kedvelik az isekai műfajt, azoknak
ajánlott a sorozat megtekintése, vagy csak ha valaki szereti a fegyvereket, akkor is, illetve aki olyan
animét keres, ami a Titánnál kevésbé komoly, de
egy szokásos isekainál komolyabb, mint amilyen
pl. a Hai to Gensou no Grimgar, azoknak kellemes
élmény lehet a két évad.

Cím: Gate: Jieitai Kanochi nite,
Kaku Tatakaeri
Angol cím:
Gate: Thus the JSDF Fought There
Hossz: 2 évad - 12x23 perc/évad
Szezon: 2015. nyár és 2016. tél
Műfaj: katonai, isekai, kaland, fantasy
Pontszámok
MAL: 7,76 / 7,79
AniDB: 7,05 / 6,99
Anilist: 74% / 75%
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