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Kétséget kizáróan a kétezres 
évek eleji hatalmas fantasy őrület 
helyét, melyet olyan alkotások fém-
jeleztek, mint a Gyűrűk Ura és a Star 
Wars trilógiák valamint a Harry Potter 
saga, az évtized végére a vámpírok és 
a képregények vették át a könyves-
boltokban, a mozi termekben és a 
tévéműsorban. De minek köszönhető 
a vámpír történetek hatalmas 
népszerűsége?

Egyrészt a sztorik a folklórból 
és a történelmi mítoszokból táp-
lálkozhatnak, másrészt két nagy tabut 
is magában foglalnak: az egyik a szex 
a másik pedig a halál. Érdekes módon 
mindkettőt ugyanaz köti össze: a 
szépség. A fészbuk társadalom él-hal 
a szépségért, kiváltképp annak fizikai 
megjelenéséért, ami leginkább a szex 
közben jelenik meg. A másik, hogy 
ennek a korosztálynak a halál, mint 
esemény még nagyon távoli dolognak 
látszik, de korunk megköveteli, hogy 
szép legyen. Így jönnek a képbe a 
vámpírok, akik bár több száz évesek, 
mégsem öregednek és halnak meg 
(sajnos Edward Cullen óta tudjuk, 
hogy nem is gondolkodnak). 

Emellett a képregény adaptációk 
képezik a kortárs filmművészet egy 
másik fontos forrásanyagát.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a vámpírok világához - ami több mint 500 fajta filmes feldolgozást 
ért meg és hihetetlenül sok könyv témája -, képes lehet-e egy japán szerző bármi pluszt hozzáadni? Hi-
rano Koutának ráadásul egy olyan piacon kellett történetével helytállnia, ahol a szokatlan képességek 
mindennaposak; bankaios halálistenek, kalóz világ, kisiskolás sztárnyomozó, ötven éve dolgozó bérgyil-
kos, űroperával édesített harcok és a többi és a többi. Ehhez társul, hogy maga a vámpírrá válás sem 
olyan eszelős nagy esemény. Semmi mün tiara eksün, meg testelhagyás, és még injekció sem kell, hogy 
bazi nagy emberzabáló óriás legyen az emberből, csak szép lassan vámpír lesz valaki. 

//  Iskariotes

A szuperhősök sokban hason-
lítanak a vámpírokhoz, hiszen mutáns 
lények, akiket a társadalom kivet 
magukból; egyik csoport sem fér 
bele a hétköznapi normákba. Plusz 
azáltal, hogy az emberi közösség 
másként tekint rájuk, magát pedig 
morálisan feljebbvalónak gondolja, a 
mutáns lényeket nem tartja jellemes 
élőlényeknek, tán még embernek 
sem.
A kitaszítottak pedig általában két 
módon reagálhatnak: vagy elfogadják 
helyüket a világban és megpróbálnak 
segíteni a hétköznapi embereknek 
(pl.: Superman vagy jelen esetben 
Seras Victoria) vagy a társadalom el-
len fordulnak és megpróbálják azt 
káoszba taszítani (pl.: dr. Octopus 
vagy itt az Őrnagy). A két univerzumot 
talán Bruce Wayne Batmanje tudja 
leginkább összekapcsolni.

Hirano Kouhta és a Hellsing

Hirano Kouta (平野耕太)
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Mangafan

Terjedelem:
10 kötet / 10 kötet

összesen: 1854 oldal 

Ár: 2000Ft 

Kategória:
dráma, akció, horror

Célcsoport:
shonen (16+)

Eredeti kiadás:
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A középiskola befejezése után a Tokió 
Animációs Intézetben helyezkedett 
el és segédként kezdett el dolgozni, 
de a saját szavaival élve lusta volt és 
szörnyen végezte a feladatait. Első 
műve 1995-ben jelent meg a Manga 
Papio magazinban Coyote címmel. 
1996-ban újabb munkával jelent-
kezett, a Dai Dojin Monogatarival, ami 
a Comic Gunban jelent meg. 

A mangaka 1973. július 14-én 
született a Tokió prefektúrabeli 
Adachiban. Aktív pályafutását a ki-
lencvenes évek második felében 
kezdte hentai rajzolással.

1997-1998 között egy számítógépes 
játék magazinban, a Famitsuban jelent 
meg sorozata, a Susume! Seigaku 
Denno Kenkyu. Ezeken kívül összesen 
még 19 darab különböző története 
látott napvilágot. 

Ebben a műfajban jelent meg 
először egy vámpír történet, a The 
Legend of a Vampire Hunter. 

1997-ben kezdte el a Hellsing mangát 
írni, mely egészen 2009-ig futott a 
Shonen Gahosha- kiadó által birtokolt 
Young King Ours-ban.

A Hellsing univerzum befejezése 
után jelenleg a Drifters nevű művén 
dolgozik, ami a Sengoku érában 
játszódik.

http://anipalace.hu
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A most 40 éves képregényrajzoló 
magánéletéről keveset tudni, szeret 
saját magával játszani (hogy ez alatt 
mit is ért, azt mindenkinek a saját kis 
piszkos fantáziájára bízom). Állítólag 
van saját honlapja is ahol el szokott 
beszélgetni az ott lévőkkel, de ha 
úgy érzi, hogy túl sokan ismerik már a 
weboldalát akkor törli azt, eddig lega-
lább 6 netes portálja volt. Leginkább 
az ismert róla, hogy szeret animés 
rendezvényekre kijárni, de nemcsak 
meghívott vendégként, hanem ra-
jongóként is. Nagy élményei közé 
tartozik, hogy találkozhatott Eiichiro 
Odával a One Piece alkotójával. Vala-
mint kedveli a Gundam univerzumot 
(még a Hellsingbe is belerajzolta és 
tett rá utalásokat az alkotó). Több 
doujinshit is rajzolt, többek közt 
Dragon Ball, Evangelion vagy éppen 
Gundam témában. A Hellsingben 
számtalan animét és mangát említ 
meg, hol csak poénból, hol pedig 
konkrét utalással.

Emellett szereti az amerikai pop-
kultúrát, így a Hellsingben is bele-
csempészett olyan poénokat, amiket 
az általa nagyra tartott filmekben 
látott (pl.: Die Hard, Ötödik Elem, Ar-
mageddon, Twin Peaks vagy a Pony-
varegény).

Mangák
Ellenben ahhoz hogy a sorozat tény-
leg jó legyen, ez már nem elég.

A szereplők nem fejlődnek (Seras 
egy picit), és ugyanazt kapjuk az első 
részben, mint az utolsóban: Alucard 
rossz helyzetben van, és mégis győz, 
méghozzá sok vérrel. De ez még édes 
kevés ahhoz, hogy igazán jó legyen.
Bár a történet hordoz magában 
fontos és talán még értékesnek is 
nevezhető gondolatcsírákat, azokat 
egész egyszerűen nem fejtik ki. Itt 
lehet gondolni arra, hogy valakiből 
csak kétségbeesésből lesz vámpír, 
vagy arra, hogy minden háború alapja 
az, hogy különbözünk egymástól, 
és ezeken kívül még számos dolgot 
említhetnénk (pl.: Isten-kérdés). De 
nem élnek a lehetőséggel. Számomra 
nehéz eldönteni, hogy Koutának nem 
volt több hozzáfűznivalója ezekhez a 
témákhoz és ezért hagyta azokat csak 
így a levegőben lógva, vagy egész 
egyszerűen a szerkesztő állította le  
         (szerintem Kouta a hibás).

A Hellsing nem egy jó manga. Pont. 
Természetesen megfelelő a grafikája 
(lásd lejjebb), de a történettel már 
igen komoly problémák vannak. Sze-
retném mindenki figyelmét felhívni, 
hogy a sok vér, vér és a vér még nem 
elegendő egy igazán jó történethez. 
Attól hogy Michael Bay filmjeiben sok 
a speciális effekt, még nem lesz egy 
komoly alkotás, maximum egy nyári 
estére elegendő, de semmi többre. 
Ugyanez igaz a Hellsingre is: semmi 
más, mint gyakorlatilag egyetlen egy 
nagy adrenalinlöket nagyon sok 
vérrel. 
Félreértés ne essék: Kouta elég
jól tud a maga módján mesél-
ni, dramaturgilag is jól fel van-
nak építve a történetek és vé-
gig megmarad a kétkötetes 
felosztás, de semmi több. 
Jó, természetesen egy jó
történetmesélés már fél 
siker (és ez itt megtörté-
nik), szemben az olyan
történetvezetési ka-
tasztrófával, mint
a Texhnolyze.

A Hellsing manga 1997-ben in-
dult, de a karakterek többsége már 
megjelent más történetben akár u-
gyanazzal a névvel és képességekkel 
mint a Hellsingben. Így pl. a Dokinak, 
Andersonnak vagy Bernadotte kapi-
tánynak is van önálló története.
A The Legend of a Vampire Hun-
tert már ténylegesen a Hellsinghez 
szokták kötni. Itt már feltűnik a 
Hellsing név, és Alucard is - igaz még 
nem nevezik meg - valamint egy 
rendőrkislány is. A rajzok még ko-
rántsem olyan finomak, mint később 
a Hellsingben, ami talán annak is 
köszönhető, hogy ez egy hentai tör-
ténet. 
Mint fentebb írtam, Hirano 1997-ben 
kezdett neki a Hellsing mangához. 
Bár elméletileg havonta jelentkezett 
volna a mű, de Kouta a munkastí-
lusa miatt nem mindig tudta vál-
lalni ezt a gyors tempót, így többször 
előfordult, hogy csúszott az aktuális 
rész. Közismert a munkamódszeréről, 
hogy nem szeret otthon dolgozni, 
inkább egy közeli 24 órás nyitvatar-
tású kávézóban teszi mindezt, vagy ha 
otthon is marad, akkor a bekapcsolt 
tévé mellett alkot.

Lassan húsz esztendeje, hogy a 
képregényrajzoló a pályára lépett és 
ez meg is látszik a fejlődésén. Első 
munkái borzasztóan rondák, vona-
lai nagyok és vastagok. Szerencsére a 
Hellsingnél ez a fajta stílus már nem 
jelentkezik, de a közel évtizedes Hell-
sing rajzolás jót tett a mangának.

Kritika

Manga grafika
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Úgy is meggyőződhetünk erről, ha 
egymás mellé rakjuk a 10 kötetnyi manga 
címlapját: az első fedőlap még egy nagyon 
statikus portrészerű ábrázolás, hogy aztán 
valamikor a négyes és ötös kötet közt tör-
ténjen valami és a képei dinamikusabbak és 
erőtől duzzadóvá váljanak. (Amúgy érde-
kes megnézni a borítók alatt lévő képeket 
is, mert különböznek a borítótól.)

Dicséretes, hogy a helyzeteket más-
más képen jeleníti meg és ehhez nem 
csak esze, hanem némi tehetsége is van. 
A párbeszédeknél zömmel a kontúrozásra 
figyel csak oda, hogy maga a kép ne legyen 
fontosabb a mondanivalónál. A pozörkö-
déseknél vagy drámai pózoknál már a 
tónusozásé lesz a főszerep. A helyzetkomi-
kusabb jeleneteknél pedig rajzstílust vált a 
mangaka, képkockái inkább egy kezdő raj-
zolót idézik, ráadásul a hátterek is teljesen 
abszurdak lesznek. A harcoknál azonban 
kelléktárának teljes javát beleadja, hogy az 
állóképek minél dinamikusabbak legyenek.

A pozitívumok mellet található negatí-
vum is, főként a grafika vagy inkább a színe-
zés terén. Komoly problémát jelent, hogy 
a történetek nagyrészt éjszaka játszódnak, 
így a főhős sötétpiros kabátja valamint a 
vér színe sem olyan látványos. Sajnos néha 
nehéz eldönteni, hogy éppen most Alucar-
dot látjuk valamilyen alakjában, esetleg 
egy vértócsában áll, netán egy fekete árny 
az vagy csak simán sötét van a képen.

Végül az utolsó három kötetben ismét 
Alucardé a főszerep és a színpad is tisztulni 
kezd, mivel SPOILER: a többi szereplő így 
vagy úgy, de meghal.

A tagolástól függetlenül komoly prob-
lémát jelent, hogy a cselekmény néha töre-
dezetté válik, tehát az események nem 
mindig haladnak sorban. További prob-
léma, hogy sok karaktert vagy eseményt
csak úgy lógva hagy Kouta, vagy egész 
egyszerűen nem magyaráz meg valamit. 
Például nincsen kellőképpen kidolgozva 
az Őrnagy előtörténete (mikor lett ő olyan 
amilyen és miért?). Ezek a lezáratlan szálak, 
megkezdett jellemábrázolások sajnos 
sokat rontanak az összkép megítélésében. 
Hibái miatt a Hellsing univezum nem kerül-
het a legjobbak közé.

Hogy a Hellsinget ne csak szidjam egy 
pozitívumot még mindenképp megem-
lítek: az idill hiányát. Sok történetben 
találkozhatunk azzal, hogy a mangaka a 
nehéz megpróbáltatások után hőseit vala-
milyen békés helyzetbe lavírozza: 
tengerpart, karácsonyi vakáció stb. 
Szerencsére ebben a műben nincsen 
ilyen akadály, Integráék nem mennek
el nyaralni egy békés szigetre, hogy
aztán feltöltődve térjenek vissza a 
monszta irtáshoz.

A 10 kötet 3-4-3-as bontást mutat. 
Az első három kötetben egyértelműen 
Alucardon van a hangsúly, illetve megis-
merkedünk a föbb csoportokkal és a szem-
benálló felekkel. Ezt követi a negyediktől 
a hetedikig tartó ciklus, amikor Alucard 
szerepe egyre kisebb lesz, sőt a hatos és 
a hetes kötetben karaktere teljesen mar-
ginális. 

Dramaturgia
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2001-ben Kouta rajzolni kezdte 
a Hellsing előtörténetét: az 1944-es 
varsói Walter és Alucard harcot az 
Őrnagyék ellen. Sajnálatos módon a 
mangaka nem fejezte be a történetet 
pedig a rajongók nagyon várták az 
újabb jeleneteket. Összesen hat fe-
jezetet élt meg a manga.

Hirano amióta rajzol szinte mindig u-
gyanazokat az arcokat, alakokat, figu-
rákat alkotja újra és újra. Csak néha vál-
toztat rajtuk egy keveset: kicsit hosz-
szabb haj, szemüveg, nagyobb mellek, 
stb. Ezt könnyű ellenőrizni, elég csak a 
mangaka korábbi hentai rajzait végig 
lapozni és már ott feltűnnek a későbbi 
Hellsing karakterek: Alucard, Integra, 
Doki, Őrnagy stb.
Sajnos ez az önmásolás néha 
bosszantóra sikerül, erre két példát 
tudok felhozni. Az első Integra, az ő 
külalakját kapta meg Maxwell is, a 
másik pedig Alucard piros kabátja, 
amit sokak szerint Vash-tól (Trigun) 
lopott a művész, de azért változtatott 
   a ruhadarabon.

Ugyanakkor pozitívum, hogy eb-
ben a műben az alakok nem baba-
arcú hősök és nem kell elhinnünk, 

hogy az épp megpillantott 25
 évesnek tűnő csúcsmaca csak 

most lett 16. A manga karakte-
reit nézegetve egy groteszk cir-

kusz torzszülött showja juthat 
eszünkbe (tisztelet a kivételnek).

A magyar kiadást 2008 áprilisában 
kezdték, az utolsó kötet pedig 2011 
decemberében látott napvilágot, ter-
mészetesen a magyar manga kiadás 
koronázatlan királya a Mangafan által. 
A kiadások aránylag rendben vannak, 
de akad pár bosszantó eset is. Az első, 
ami szemet szúrhat, hogy a manga fül-
szövegében szerepel a coolness szó. 
További probléma, hogy a neveket 
nem tudták mindig ugyanúgy írni, 
így a mangaka hol Kouta hol pedig 
Kohta volt. Illetve ide sorolható az is, 
hogy Integra egy-két helyen Integral 
néven jelent meg, de a fejezet címek-
kel és más apróságokkal sem lehetünk 
teljesen elégedettek.

A történet végén megjelenő robot pe-
dig már annyira beleolvad a káoszba, 
hogy fel sem tűnik a sok vámpír, vér-
farkas, zombi, ember stb. után.

Érdekes az is, hogy az első kötet hát-
oldalán 12, a mangán belül pedig 14 
éven felülieknek ajánlották a művet, 
majd a második kötettől fogva csak 
16 éven felülieknek szánták a kiadást.

Hellsing: The Dawn

Groteszk karakter cirkusz

Magyar manga

Folytatás a következő oldalon!
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A sorozatot 2001-ben kezdték el 
vetíteni Japánban, összesen 13 részt 
ölel fel. Bár eleinte szorosan követte 
a manga történéseit utána egy al-
ternatív befejezést kapott, amit a 
rajongok nem fogadtak egyöntetűen 
pozitívan.

A sorozatnak tökéletes hangulat 
van, amit a zene csak tovább fokoz és 
a grafikára sem lehet semmi panasz. 
Nagy hátránya ugyanakkor, hogy se-
hova sem vezet a sorozat. A szereplők 
közti viszonyrendszer sem derül ki 
teljesen, a végén nagyon érződik a 
befejezetlenség érzése. Sok min-
dent nem magyaráznak meg, vagy 
ha még is megteszik, abban sincs sok 
köszönet. 

Elmondható tehát, hogy akkora 
lyukak tátongnak a történet szövetén, 

A Hellsinget a magyar animés vetítések közt 
kuriózumnak lehet számítani, hiszen első alka-
lommal végig eredeti japán hanggal ment, majd 
magyar szinkronnal is bemutatták. Meg kell 
jegyezni, hogy Alucardhoz és Integrahoz kiváló 
magyar hangokat választottak a készítők.

hogy egy komplett Halál Csillag is kényel-
mesen átférne rajtuk. 
Bár szerencsére ettől a sztoritól amúgy 
sem várunk mély gondolatokat.
Tovább rontotta a sorozat megítélését, 
hogy az utolsó részeknél már a korábbi 
történések felidézése is állandósult. Na 
ja, ez történik, ha 13 részhez 11 rendezőt 
alkalmaz a Gonzo. Pedig még használható 
karaktereket is sikerült alkotniuk, itt Incog-
nitora, Helenara vagy Peter Fergasonra 
gondolok. 

A magyar animés társadalomban ez 
a sorozat mégis különleges helyet foglal 
el a német VIVA-nak köszönhetően, mely 
2003-ban megvette és leadta. Az akkori 
csekély magyar animés had megnézte, 
feltéve ha volt VIVA-ja (az hogy értették-
e vagy sem, akkor még másodlagos volt). 
Így mondhatni sokakban nosztalgikus ér-
zést keltett, amikor a magyar Animax is a 
műsorára tűzte.

A Gonzo eredetileg nem OVA-sorozatot 
akart készíteni, hanem egy második szezont, ami 
20 részes lett volna, egyenként közel 35 perces 
játékidővel. De végül a kötetek feldolgozása 
mellett döntöttek 45-60 perces játékidővel, 
amit már nem a Gonzo, hanem a Madhouse 
készített el. Összesen 10 darab OVA rész készült 
Hellsing Ultimate címmel, melynek első részét 
2006-ban dobták a piacra, az utolsót pedig ta-
valy karácsonykor. A grafikája nagyon jól sikerült, 
egyes jelenetekkel pedig az akkori élmezőnyt is 
megközelítette.

További nagyszerű része az OVA-knak a kiváló 
zene, mely elkészüléséhez olyan művészek is 
hozzájárultak, mint a Varsói Szimfonikusok.

A Hellsing I: Digiest for Freaks-t 2006-ban 
jelent meg, mely az első három rész összefogla-
lója. Ez egy kedvcsináló az Ultimatehez, hiszen 
január 22-én dobták piacra, míg az első Ultimate 
OVA-t 2006. február 10-én mutatták be.
A Hellsing Psalm of Darkness egy 3 perces kis 
szösszenet, amit még a Gonzo a dvd kiadáshoz 
készített. 

A második special pedig a Hellsing: the 
Dawn, mely az azonos című mangát követi 3x9 
percen át. Legnagyobb bánatunkra nem lett 
befejezve, ahogyan a manga sem. 

OVA

További anime feldolgozások

Anime sorozat
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