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sé maradt. Hiszen honnan tanult volna mást, nem 
találkozott senki hasonlóval. Útja során meghalt, 
többször is, és minden egyes halál után a feltáma-
dása egyre gyorsabb lett. Egy ilyen újjáéledéskor 
találkozott egy March nevű kislánnyal, akit épp 
üldöztek. Mivel March álma az, hogy anyuka le-
hessen, a még egyszerű lényünket gyermekévé 
fogadja és elkereszteli Fushinak, ami a hallhatat-
lanság (fujimi) szóból ered.
 S bár Fushi itt még csak sodródik a történet-
tel és nem igazán, vagy csak kismértékben alakító-
ja annak, mégis sokmindent megtapasztal. Több 
emberrel találkozik, mint a harcos Paronával, az 
öreg, de ravasz Piorannal vagy éppen Hayasével. 
Megtanulja az első szót, valamint megtapasztal-
ja a barátságot, és kezdi megérteni önmagában a 
halált, főként a szerettek halálát, hacsak kezdetle-
ges szinten is. 
 Fushi képességei azonban nem merülnek ki 
a halhatatlanságban, folyamatosan fejleszti alko-
tó képességét, persze elsőre inkább csak a vélet-
len befolyásolja, mit tud létrehozni. 

csolatba, aki nem sokkal később meghalt. Állat 
lett belőle, teljesen új tapasztalatokkal. A hideg 
érzete, a szaglás, hallás, járás képessége. Így in-
dult útnak, mígnem találkozott egy fiúval, akinek 
köszönhetően ember lett, legalábbis külsőleg. In-
nen indul kalandos útjára, melyben barátokra és 
ellenségekre tesz szert, ám közben szembe kell 
néznie az emberek mulandóságával, az emléke-
zés fájdalmával, örömével és törékenységével. 
Megtapasztalja a szeretetet, a dühöt, a családot, 
az öregedést és még sok minden mást, ami szá-
munkra életünk jelentős részét kiteszi. Névtelen 
főhősünk számára viszont mindez csak egy múló 
tünemény, a hosszú és nem veszélytelen útján, 
bár kétségtelen, hogy sarkalatos pontjai jellemé-
nek fejlődésében.

Tapasztalat és tapasztalás

 Főszereplőnk miután képes lett emberi 
alakot ölteni, útnak indult, bár csak külsőleg volt 
emberi, viselkedése a korábban megismert farka-

 Ooima Yoshitokit talán nem kell mindenki-
nek bemutatni, de ha őt magát nem is, a Koe no 
Katachit bizonyára sokkal többen ismerik. A Kyo-
Ani egy nagyon jó filmet készített a hét kötetes 
mangából 2016-ban. A mangaka hölgy nem so-
kat ült a babérjain, hisz a 2014-ben befejezett mű 
után két évvel egy új, teljesen más műfajú mangá-
val jött elő, ami még ma is fut, ez a Fumetsu no 
Anata e vagy angol címén a To Your Eternity. Erről 
lesz most szó, az animéről és a mangáról egyaránt.

 Halhatatlanság! Ugyan ki ne vágyna rá, hogy 
minél tovább éljen és sose haljon meg. Bár ez je-
lenleg biológiailag lehetetlen, hiszen nem erre va-
gyunk kódolva. Se a szerveink, se a tudatunk nem 
bírná egy idő után. Épp ezért, mivel tudatában 
vagyunk önnön halandóságunknak, szeretnénk 
nyomot hagyni a világban legalább annyira, hogy 
valaki, az akár közeli, akár távoli jövőben emlékez-
zen ránk.
 

Egyszer volt, hol nem volt….

 Akár így is kezdődhetne történetünk, mely-
ben főszereplőnk, egy névtelen halhatatlan vala-
mi/lény/energia, egyszerű gömb alakban. Sorsa, 
hogy tapasztalás útján evolválódjon, melynek 
vége és célja egyelőre ismeretlen (legalábbis az 
anime kereteiben). Az első dolog, amivel találko-
zott, egy kő, így hát azzá vált, kitéve a természet 
erodáló erőinek. Majd megismerte a mohát, így 
azzá lett. Idővel egy sérült farkas került vele kap-
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rakter alakját tudja felvenni, ami segít neki a har-
cokban. Azonban egy ponton Fushiban ténylege-
sen is tudatosul a halál fogalma, annak jelentése, 
hogy őt magát mennyire körülveszi ez a szomorú 
jelenség. Ha erősebbé akar válni, új formára akar 
szert tenni, ahhoz valakinek meg kell halnia, és 
ez az, amit Fushi mindenképp szeretne elkerülni. 
Elkezdi védeni a barátait, megtanulja az önfelál-
dozást, és meg kell értenie, hogy a barát akkor is 
segít rajta, ha az életébe kerül, ezzel pedig Fushi 
„részévé” válik, és életük, valamint haláluk össze-
kapcsolódik (Fushiban), az időn is túllépve.
 

Egyedül nem megy

 Nem írtam még a többi karakterről, de ez 
azért van, mert nem akartam lespoilerezni, hogy 
kinek milyen sorsa lesz. Általánosságban azért 
mindenképp érdemes megemlíteni őket. 
 Az animében az első részt (prológust) is 
beleszámítva négy történetívet kapunk, továbbá 
egy epilógust az utolsó részben. Mindegyikben 
más szereplők bukkannak fel, mivel Fushinak idő-
ről időre tovább kell állnia, valamilyen oknál fog-
va. Több mellékszereplő között ők emelkednek 
ki: March, a kissé idegesítő, de életvidám kislány, 
Parona, March védelmezője, Pioran, a nagyon 
mókás öregasszony, aki megtanítja Fushit beszél-
ni, Gugu, a csóró, de optimista gyerek, akit Fushi 
testvérének tart, Tonari és barátai, akik árvák 
és zord körülmények között próbálnak életben 
maradni. 

vagy azzá váljunk, amivé szeretnénk, vagy amerre 
a sors terel. Hogy Fushi útjának mi lesz a vége, az 
anime még nem árulta el, a manga olvasóinak már 
van róla némi tudomása, de hogy hol és mikor lesz 
a befejezés, mi vár még addig Fushira és azok-
ra, aki kapcsolatba kerülnek vele, még kérdéses.

Szemünk előtt múló idő

 Mivel Fushi halhatatlan, elkerülhetetlen, 
hogy sok év teljen el a történet folyamán, nem 
csak kettő-három. Azt nem tudni, hogy a kő-mo-
ha-farkas átváltozás során mennyi idő telt el, de 
biztos, hogy a terület volt sivatagos is, az első 
részben pedig már egy jégbirodalmat ismerhe-
tünk meg, amiből az vonható le, hogy itt jó néhány 
évtized vagy sokkal több is eltelhetett akár, mire 
megérkezett a farkas. Innentől viszont kisebb lesz 
a lépték, hiszen Fushi rövidebb idő alatt tanul meg 
új dolgokat, pontosan nehéz megmondani, de itt 
körülbelül 5-6 év telhet el az animében. A Szemlé-
lő szerint ekkor Fushi olyan 14 éves szintjén áll, bár 
a tényleges kora ennél jóval több. Várható, hogy 
később - ami a mangában ténylegesen megtörté-
nik, de az animét nézőknek jövő őszig kell rá várni, 
- ennél sokkal több időt telik majd el, és léptéket 
is fogunk váltani, de a mangáról majd később.
 Az idő múlásával Fushi egyre tapasztaltabb 
lesz, és az erejét is tudatosabban tudja használ-
ni, bővülnek az eszközök/ételek, amiket létre tud 
hozni (igen pénzt is tud csinálni - szerintem ezt a 
képességet sokan használnák), és egyre több ka-

Ennek csak első lépése, hogy fel tudja venni olya-
nok alakját, akikkel kapcsolatba került, meghaltak 
és érzelmek fűzik hozzájuk. Valamint Fushi talál-
kozik az igazi ellenségével is, mert mindenkinek 
kell, hogy legyen természetes ellensége, még ha 
természetfeletti lényről is van szó. Ez a Nokker, 
ami nemcsak, hogy megölheti, de minden eddigi 
tudását is el tudja venni. Fushi azonban nincs egye-
dül, hosszú útján vele van a teremtője, A Szemlé-
lő (Kansatsusha), aki egyben narrátor is. Ő látja el 
csekély információkkal és tanácsokkal Fushit, aki 
mint jó lázadó „gyermek”, nem mindig ért egyet 
vele. A Szemlélő mindenki más számára láthatat-
lan, afféle istenként tekinthetünk rá, aki inkább 
hagyja, hogy teremtménye maga szerezzen ta-
pasztalatokat, és a tapasztalás útján evolválódjon.
 Ez az egész egy tanulási folyamat, ugyanúgy, 
ahogy mi magunk is tanulunk csecsemő korunktól 
kezdve, először ösztönös cselekedetek dominál-
nak, majd ezt felváltja és egyre jobban kiszorítja 
a tapasztalati tanulás, szüleink iránymutatásával, 
hogy végül önállóan mi is szülőkké, irányítóvá 
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 További kérdéses tényező a dráma. Ez nem 
hiba, minden nézőnél máshogy csapódik le egy 
karakter halála vagy valamilyen megdöbbentő pil-
lanat, valaki szerint öncélú, valaki szerint túl kiszá-
mítható, és ez utóbbival még egyet is lehet érte-
ni. Szóval ki-ki döntse el magának.
  

Megvalósítás

 A grafika és az animáció teljesen a helyén 
van és hozza az elvárt szintet, ráadásul az ani-
me vége felé sem csökken a színvonal, ami plusz 
pont. A színek kellemesek, nem kirívó és nem is 
fakó, szóval tényleg nincs ok a panaszra. A tájak 
szépek, a harcok dinamikusak és élvezhetők. Az el-
követő stúdió egyébként a Brian’s Base volt, akik 
az Oregairut, Natsume Yuujinchout vagy a régről 
ismert Durararát készítették. Zenéjét tekintve az 
OST teljesen felejthető, az opening kellően érde-
kes lett, illik az animéhez, az ending megint csak 
könnyen kihullik az ember fejéből. 

 Végül pedig zavarhatnak a világ hiányos-
ságai, mivel kvázi semmit nem tudunk meg róla, 
hogy néz ki, milyen területek, országok vannak, 
csak haladunk előre Fushival. De ahogy előbb 
mondtam, Fushi sem tudja, mi sem tudjuk. Egy-
szer látunk egy térképet, de írás nélkül. Ezt én 
azzal magyarázom, hogy a történet elején, amit 
az anime is feldolgoz, egy olyan korban vagyunk, 
amikor még nem jött létre egységes birodalom, 
csak törzs- és település közösségek. Később a 
mangában már megismerünk több királyságot is, 
mivel sok idő eltelt és az emberiség fejlődött. 

re nincs válasz, és sok nézőt/olvasót eltántorít-
hat a címtől, vagy egyszerűen dobja, esetleg bele 
sem kezd. Nekem mondjuk pont ez tetszett, hogy 
Fushi sem tud szinte semmit, ahogy előtte isme-
retlen minden, úgy előttünk is. 

 A történetívek is eléggé különállnak egy-
mástól, tényleg csak Fushi köti őket össze, sem-
mi más, ez epizodikusságot ad a dolognak, ami 
megintcsak rossz szájízt kelthet sokakban, akik a 
összetettebb történeteket kedvelik, de akik sze-
retik a kaland animéket, azoknál szerintem ez 
nem okoz gondot. Valamint az egyes események 
lehetnek itt-ott sablonosak, mint a gazdag lány, 
szegény fiú enyhe szerelmi románca vagy az árva-
gyerekek története.
 Aztán ott van a harmadik, börtönös ív, ami 
sokaknál a történet gyengepontja, amivel fé-
lig-meddig egyetértek, túl hosszú ahhoz képest, 
amit el akar mondani, és az új karakterek sem sike-
rültek olyan jóra. Itt sokan elveszthetik az érdek-
lődésüket, hisz az előrehaladás kicsit megtorpan.

Ott van még Rynn, a gazdag, de kedves lány, 
Gramps, az öreg alkohol készítő, aki sokáig ott-
hont ad Gugunak és Fushinak is, emellett Pioran 
férje. Valamint Hayase a katonai középvezetőből 
előlépett antagonista, aki egyszerre imádja és ül-
dözi Fushit.
 Nem szeretném őket jobban bemutatni, in-
kább az olvasóra bíznám, hogy ismerje meg őket, 
mindegyik nagyon jól megírt karakter, van céljuk, 
motivációjuk, lelkük, nem csak úgy élnek, mint 
tehén a réten, és hamar meg fogjuk őket kedvel-
ni. Érezzük, hogy mindnek szerepe és súlya van a 
történetben, nem helykitöltő karakterek, Fushi 
akármennyire is OP tud lenni a képességeivel, 
nem boldogul mindennel egyedül, szüksége van a 
többi karakterre, igényli őket, általuk válik állatból 
emberré.

Semmi sem tökéletes

 Azért minden erénye ellenére a Fumetsu-
nek is vannak hibái, vagy olyan részei, amik nem 
sikerültek annyira jól, vagy csak nem működnek. 
Könnyen azt láthatjuk, hogy maga a történet 
egyszerűen tart a semmibe, hogy nincs vége. Az 
anime ködben tart minket és a manga sem bő-
vít ezen túl sokat, hogy hova is fogunk kilyukad-
ni, nincs egy kimondottan előre meghatározott 
végcél, mint például a Kingdomnál (azért megint 
sikerült a Kingdom szót becsempésznem ide is). 
Mi lesz végül Fushiból, ha elér az útja végére? És 
hol van az egyáltalán? Ezek olyan kérdések, amik-
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külföldi könyves webshopból, már ha éppen van 
készleten. A kiadás jelenleg a 15. kötetnél tart.
 Érdemes-e elkezdeni a mangát? Nos, ha 
valakinek tetszett az anime és kíváncsi, hogy foly-
tatódik, akkor igen. Pláne, ha nem tud várni jövő 
őszig. Ha ráérős a dolog vagy csak közepesen jött 
be a sorozat, akkor nem kell rohanni a „képre-
gényboltba”.
 

Az örökkévalóságba és tovább

 A Fumetsu no Anata e szubjektív vélemé-
nyem szerint egy összetett anime/manga, ami 
nem feltétlen a történetben merül ki, mert az 
nem bonyolult, hanem inkább lélektanilag, pszi-
chológiailag, emberileg értendő. Nagyon érdekes 
nézni Fushi evolúcióját, döntéseit és annak kö-
vetkezményeit, hogy minden képessége ellené-
re van, amikor tehetetlen, hogy a természetnek 
nem tudja minden törvényét megkerülni. Hiába 
természetfeletti lény, mégis belül igazán emberi. 
Látszik, hogy ez a része van legjobban kidolgozva, 
más pedig kevésbé, vagy elhanyagoltnak tűnik. 

 Úgy vélem, a kaland animék kedvelőinek 
egy különleges darab lehet, valamint aki unja az 
isekai-sablonhárem felállásokat, annak is érde-
mes próbát tenni vele. Valahol egy kicsit rétega-
nime is, mert mellőzi a manapság isekaiokban és 
egyéb fantasykban fellelhető kliséket, inkább ha-
sonlít a Kemono no Souja Erinre vagy a Seirei no 
Moribitóra.

 A manga egyébként szép rajzolású, a karak-
terek, a környezet és a hátterek is profi munka. 
 Nagyjából felvázolva, az anime után kisebb, 
de információdús események következnek, elő-
ször lassan, aztán gyorsan haladunk, majd egy jó 
hosszú és izgalmas sztori következik, aminek vége 
lezárja a manga part 1-nek nevezett szakaszát, 
és jön a part 2. A manga még ugyebár fut, szóval 
nem tudni, mi lesz a vége.
 A manga elérhető hivatalos angol fordítás-
sal, digitálisan pl. a MAL-on is megvehetjük, fizi-
kailag meg be lehet rendelni bármelyik nagyobb 

A seiyuuk is nagyon szuperül teljesítenek, bár 
névről egyiket sem ismerem, de hát mikor van na-
gyon panasz a japán szinkronra? Jó, szeretjük és 
kész. Fushi hangját emelném ki, Kawashima Reijit, 
akinek ez volt az első szerepe és nagyon jól alakí-
tott. Közben pedig Ricky és Patrick hangját is adta 
a Shadow House-ban. 

A manga

 A Fumetsu no Anate e (To Your Eternity, To 
You, the Immortal) 2016 óta fut a Weekly Shounen 
Magazinban, ahol például a Kanojo mo Kanojo, va-
lamint a botrányos adaptációt kapott Tesla Note 
is. A kiadás jelenleg a 16. kötetnél tart, az anime 
pedig a 6. kötet végéig, az 54. fejezetig adaptálta 
az állóképes verziót. Szóval van még alapanyag, 
de az anime folytatására sajnos 2022 őszéig várni 
kell.
 Az adaptáció jól sikerült, szépen ültette át 
a mangát, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen 
lesz majd a következő történetív animálva.

Hossz: jelenleg 20 epizód
Premier: 2021 tavaszi szezon

Stúdió: Brain's Base
Forrás: Manga

Műfaj: kaland, dráma, természetfeletti
A 2. évad 2022 őszén várható.

https://myanimelist.net/anime/41025/Fumetsu_no_Anata_e?q=fumetsu%20no%20ana&cat=anime
https://anilist.co/anime/114535/Fumetsu-no-Anata-e/
https://animegun.eu/fumetsu-no-anata-e-2021/

