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Nem hiszem, hogy sok animenézőnek kellene bemutatnom a KyoAni hatalmas sikert arató, úszófiúkról szóló animéjét, a Free!-t. A három
évadot és több mozifilmet megélt alkotás annak
idején egy rövid reklámból nőtte ki magát az elmúlt évek egyik legnépszerűbb univerzumává.
Ezek után nem volt meglepő, hogy a sorozat főbb
szereplőit több figura is megörökítette, azonban
míg Haruka, Makoto, Rin és Sousuke szinte azonnal megjelent a piacon és több gyártó karolta fel
őket, addig Reire és Nagisára négy év várakozás
után került csak sor, hála az Alternek. Közülük én
most Ryugazaki Reit szeretném alaposabban bemutatni.

kezdeményezésére, akik szívesen láttak volna egy
igényes, lányokat megcélzó KyoAni sorozatot, ráadásul sport sorozatot. Még nagyobb indulatokat
kavart, mikor a KyoAni bejelentette, hogy érkezik
a Free! és ez csak jóval a sorozat bemutatása után
csillapodott valamennyire.
A mű Ouji Kouji High Speed! regényének
nem feldolgozása, hanem inkább egyfajta folytatása lett, hiszen az ott megismert kisiskolás úszó-

palánták középiskolás és később egyetemi úszókarrierjét helyezte a középpontba. A sorozat első
két évadát az az Utsumi Hiroko rendezte, aki a
most lement Banana Fisht is mesterien ledirigálta, míg a harmadik évadot és a filmeket a Hibike!
Euphoniumon is dolgozó Kawamani Eisaku vette
át. Az pedig már egy külön cikk témája lehetne,
hogy a Free! a maga műfajában hogy teljesített,
ahogy az is, milyen hatással volt később az animepiacra, valamint arra, hogy az animekészítők
végre felfigyeltek a női nézőkre és azok igényeire
a fanservice és történetmesélés kapcsán.
A történet főszereplője Nanase Haruka,
aki korábban versenyszerűen úszott a legjobb ba-

rátaival, Tachibana Makotóval, Hazuki Nagisával
és Matsuoka Rinnel. Azonban egy napon Rin bejelentette, hogy Ausztráliában folytatja tanulmányait azzal a céllal, hogy olimpiai úszó váljon belőle. Évekig nem hallanak róla semmit, míg aztán
középiskolában ismét betoppan az életükbe, de a
hajdan barátságos kisfiú egy marcona tinivé érett,
akit semmi más nem érdekel, mint hogy legyőzze
az időközben a versenyszerű úszással felhagyott
Harut. A négyesfogathoz később csatlakozik Ryugazaki Rei, Nagisa osztálytársa is, így vele, valamint Rin húgával, a roppant bájos Matsuoka Gouval együtt alapítják meg az Iwatobi úszóklubot és
próbálják meg jobb belátásra téríteni Rint.

Ám mielőtt rátérnék erre, lássuk, mi is pontosan ez a Free!, azok kedvéért, akik annyira nem
mélyedtek el ebben. A KyoAnit (AniMagazin 38.)
sokan ismerhetik, hiszen az olyan Key feldolgozások mellett, mint az Air vagy a Clannad, híresek
voltak arról, hogy mesterei a cuki lányok cuki dolgokat csinálnak sorozatoknak, illetve a bájosan
romantikusaknak. Így robbant be tőlük a köztudatba például a K-On, a Chuunibyou demo Koi ga
Shitai! vagy éppen a Tamako Market (AniMagazin 37.). Éppen ezért váltott ki meglepően nagy
indulatokat mind a női, mind a férfi nézők körében az a pár perces reklám, amiben négy, igen
csinos úszófiú szerepelt. Mindenki tudni akarta,
hogy kik ők, és hogy sorozat lesz-e vagy pusztán
egy szemet gyönyörködtető reklám marad. Még
online petíció is indult a lelkes, főleg hölgynézők
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Rei-chan valóban nem volt az eredeti
úszócsapat tagja, középiskolában pedig atlétika
klubhoz csatlakozott először, ám Nagisa átcsábította az úszókhoz. A fiú annak ellenére hagyta
magát meggyőzni, hogy egyáltalán nem tudott
úszni, így az alapoktól kellett kezdenie a tanulást.
Első látásra egy nyugodt, komoly, összeszedett és
okos fiú, de igazából egy nagyon mulatságos sze-
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mélyiség. Imádja a szépséget, és nagyon büszke
az elméleti tudására, ám azt nehezen tudja gyakorlatba ültetni, már ami az úszást illeti. Néha kissé túl színpadias, és sokszor elég harsány is. Ezzel
együtt elszánt, komolyan veszi, amibe belefogott
és a végletekig hűséges a barátaihoz. Közülük is
kiemelkedik a Nagisával való kapcsolata, illetve
az első évad végén talán ő van a legnagyobb hatással Rinre, ahogy abban is kulcsszerep jut neki,
hogy Rin és Haru kapcsolata kedvezőbb fordulatot vesz. Rei-chan seiyuuje a tapasztalt veterán,
Hirakawa Daisuke lett.
Az Alter figuragyártó 2014 októberében
kezdte meg a Free! fiúk gyártását Harukával, akit
viszonylag gyorsan követett Makoto és Rin. Ám
míg őket többször is piacra dobták, ahogy más figuragyártók is egyre újabb figurákkal jelentkeztek
róluk, illetve a második évad közönségkedvenc
karakteréről, Yamazaki Sousukeről, Nagisáról és
Rei-chanról semmi hír nem jött, így a szomorú ra-
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jongóknak csak az apróbb figurák maradtak. Azok,
akik már feladták a reményt, akárcsak e sorok akkoriban vigasztalhatatlan írója, jól betárazhattak
a különböző, kisebb, de végtelenül aranyos ReiGisa párokból. 2017-ben aztán váratlan fordulatot
vettek az események, amikor az Alter végre hivatalosan közölte, hamarosan érkeznek Sousukével
együtt. Míg Sousuke egy kis csúszással 2018 augusztusában indult útnak, addig Reit és Nagisát a
tervezett időpontban, október végén jelentették
meg. Hogy ebben a megjelenésben végül milyen
szerepe volt annak, hogy a lelkes rajongók állandóan ostromolták őket a figurákért, nem lehet
tudni.
Rei-chan Numakura Toshiaki szobrász
keze munkáját dicséri, és 1/8 méretarányú szobor lett. Akárcsak a sorozat többi tagja, Rei-chan
is egy fürdődresszt visel egy melegítő felsővel.
A szobor minőségi, azonban kifejezetten drága.
Míg korábban Haruékat 8.800 jenes árban adták.

Rei-chanék már 12.800 jenig kúsztak fel. Mivel
Rei-chan ráadásul Nagisával együtt jelent meg,
így azon rajongóknak, akik párként szerették volna őket a polcukon tudni, igencsak mélyen bele
kellett nyúlniuk a pénztárcájukba. Emiatt, őszintén szólva nem voltam boldog. Négy év várakozás
után egyértelmű volt, hogy Rei-chan hazajön – és
előbb-utóbb szeretném mellé Nagisát is, hiszen
ők ketten együtt az igaziak.
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Egyáltalán nem bántam meg a döntésem, és mióta itt van, nem győzöm naponta megcsodálni,
viszont az ára nem esett jól, ahhoz képest, hogy
bár nagyon igényes, szép darab, mégis egy egyszerű, fürdőruhás kiadás. Ennél sokkal díszesebb
ruházatú, több kiegészítővel rendelkező figurákat
lehet olcsóbban vagy hasonló árban megkapni.
Elég csak az Orange Rouge Touken Ranbu figuráira gondolni, akik nem sokkal drágábbak Rei-chanéknál és sokkal látványosabban festenek. Így
kicsit olyan kifosztás érzésem van tőle. A doboz,
amiben érkezett, viszonylag egyszerű volt és stílusosan hullámok díszítették.
Nem csak a ruházatában hasonlít a széria
korábbi darabjaihoz Rei-chan, hanem abban is,
hogy mesterien ki van dolgozva, a legapróbb részletekig. Az ízlésesen sokat mutató fürdőruha látni
engedi a fiú igencsak kidolgozott hasizmait, míg a
lebbenő pulcsi alatt csábítóan simul az úszónadrág Rei-chan edzett lábaira. Bár mostanában már
egyre inkább adnak ki merészebb, kicsit többet
mutató férfifigurákat, mégis az Alter Free! szériája a mai napig az egyik legigényesebb azok közül,
amik kicsit merészebben, de mégis meglepően
diszkréten fedik fel a férfitest hajlatait, hiszen kihasználva az úszódressz előnyeit, engedik a hölgytulajok szemét kalandozni a formás idomokon.
Ilyen szempontból engem a sorozatra emlékeztet,
hiszen ott is jelen volt a fanservice, mégis az én
személyes tapasztalatom szerint a legtöbb nézőt
a fiúk személyisége és kapcsolata fogta meg, míg
a látvány inkább egy plusz volt. Számomra ilyesmi
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érzés a figurára nézni is, hiszen mutat, nem keveset, mégis Rei-chant egyben látom és nem csak a
kockás hasára figyelek fel. A figurával jár egy kis
úszószemüveg, amit saját belátásunk szerint adhatunk rá.
Az arckifejezése nyugodt és mosolygós, itt
nyoma sincs annak az imádnivaló dorkságnak, ami
egyébként nagyon jellemző tulajdonsága. Termé-
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szetesen nem maradhatott el a jellegzetes, piros
keretes szemüveg sem, ahogy az a mozdulat is
ott van, ahogy éppen megigazítja. A sorozatban
nem így csinálta, de az Alter nagyon bölcsen úgy
döntött, hogy kicsit finomít rajta, mert ha egy az
egyben átvették volna, a keze eltakarta volna az
egész arcát, így viszont teljesen látni lehet. Reichan az egyik legmagasabb fiú a hatosból, így

maga a figura is elég magas lett. Olyannyira, hogy
a szintén 1/8-os Hotarum konkrétan a derekáig ér,
és még az Idolmaster Haruka figurám is a vállát
súrolja csak. Viszont meglepően könnyű ehhez képest. A talapzat, amin áll egy átlátszó kör a nevével és némi mintával. Akárcsak Hotaru esetében,
kicsit itt is megerőltethették volna magukat a készítők és valami látványosabb talapzatot adhattak
volna neki, akár a víz motívumát is felhasználva,
mint azt tették például a Haruka és Makoto páros
figuránál.
Négy év várakozás hosszú idő, de nagyon
boldog vagyok, hogy végre sor került arra, hogy
itthon tudjam az egyik kedvenc karakteremet. Reichan évek alatt sem tudott kikopni a személyes
toplistámból, így van egy olyan érzésem, hogy már
nem is fog. Nagyon örülnék, ha idővel Nagisa is itt
lehetne, mert ők ketten pedig a kedvenc párjaim
listájáról nem tudnak lekerülni.
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