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Folytatás a következő oldalon!

A Hellsing fő ellenségei a nácik, 
akik mindent és mindenkit képesek 
túlélni. A nácik azok, akik az Előőrsben 
szellem hadsereggel akarnak tá-
madni, vagy az FMA - Shamballa 
hódítójában el akarják pusztítani Cent-
ral City-t. Természetesen további ani-
mékben is lehet találkozni velük, így 
a Jojo’s Bizarre Adventure 2012-ben 
vagy a Black Lagoonban is.

Az előző számban megismerkedtünk az Angol Protestáns Lovagrenddel, a 
Hellsing szervezettel, valamint a Vadludakkal. Most vegyük szemügyre a másik 
oldalt is.

//  Iskariotes

Miért is nevezték így magukat? A 
német történetírás 1920-as éveiben 
alakult ki az a nézet, hogy Német-
ország/Germánia népe történelme 
során addig 3 nagy Birodalomban élt. 
Az első 962 – 1806 között a Német Ró-
mai Birodalom volt, a második 1871-
1918 között a Német Császárság 
volt, Hitler terve az volt, hogy egy 
Harmadik Birodalmat alapítson, ami 
ezer esztendeig fog állni, ez latinul a 
millennium.
A mangából kiderül, hogy a millen-
nium egy katonai projekt célja, illetve 
egy katonai egység elnevezése volt. A 
katonáknak az volt a feladatuk, hogy a 
háború alatt összeharácsolt javakat és 
embereket Dél-Amerikába szállítsák.

Kérdés, hogy miért pont 
vámpírokká akartak válni? Úgy gon-
dolom, ez a vonulat jól beleillik a nácik 
ideológiájába. 

A nemzeti szocialisták hittek abban, 
hogy ők az árja nemzet (tévedés ne es-
sék, minket, magyarokat alsóbbrendű 
fajnak tartottak). Egyik ideológusa, 
Liebenfels úgy okoskodott, hogy 
Atlantisz népét a theozonok (isten-
embere) alkották, akikből az árják 
származnak. Tehát ők nem csupán em-
berek, ők übermenschek. Azzal, hogy 
az Őrnagyot megbízta Hitler a 666-os 
parancs teljesítésével felfogható úgy 
is, hogy egyfajta szuper emberekből 
álló tökéletesen pusztító hadsereget 
akart létrehozni.

Így a történetben kapóra jött 
a szörnychip (mesterséges vámpír 
katalizátor) gondolata, ami egy 
olyan biochip, amellyel mesterséges 
vámpírokat lehet létrehozni. Kicsit o-
lyan ez, mint a kiborgok esete a cyber-
punk világokban. Élettelenül élnek, 
nem öregszenek, miközben öregek, 
esznek, holott vagy nem lenne rá 
szükségük, vagy legalábbis nem any-
nyira, mint amennyit elfogyasztanak. 

Az utolsó megmaradt náci 
zászlóalj 1000 emberrel rendelkezett, 
nagy részüket mesterséges úton 
vámpírrá változtatták. A támadás 
során nemcsak ők, hanem azok is 
csatlakoztak, akik önként álltak át az 
oldalukra, illetve a számuk tovább 
gyarapodott az élőholtakkal. A pon-
tos létszámot tovább bonyolítja, 
hogy a nácik az Egyesült Államokban 
is feltűntek, de a történet során nem 
derül ki, hogy ott csak sima árulók 
működtek közre, vagy a zászlóaljból 
kerültek át oda is, és ha igen, akkor 
ki(k) volt(ak) a vezetö(jük) és ki állí-
totta meg őket?

Központjukat Jaburónak hívják, 
ami Kouta részéről egy kikacsintás és 
tisztelgés is a Gundam univerzummal 
felé, hisz Jaburo egy katonai központ 
az Amazonas mentén az első Gundam 
sorozatban. 

Brazília ötlete valós alapokra/
feltételezésekre építkezik. Ma már 
megállapítható, hogy minimum 9000 
olyan ember szökött Dél-Amerikába, 
akik valamilyen módon kiszolgálói vol-
tak a náci pusztító gépezetnek.
Sőt vannak olyan merész felté-
telezések, hogy maga Hitler is Ar-
gentínában halt meg a hatvanas évek-
ben. A történelmen kívül valószínűleg 
Koutára hatást gyakorolhatott az 
1978-as Brazíliai fiúk parádés szerep-
osztású film is, melyben a nácik szint-
úgy Brazíliában dekkolnak, mint a 
Hellsingben. Alucard maga Siegfrid 
mitikus seregének titulálja őket, mely 
elnevezés Wagner opera ciklusából, a 
Nibelung gyűrűjéből ered. 

A III. Birodalom bukása után a 
nácik több más szervezet valamint a 
Vatikán segédletével Brazíliába me-
nekültek és ott készültek közel fél év-
századon át arra, hogy visszatérjenek 
az utolsó nagy harcra, melynek fő célja 
Alucard elpusztítása. Persze ez felveti 
a előbb már megválaszolt roppant 
kényes kérdést: hogy voltak képesek 
életben maradni, ha már 1944-ben 
Alucard és Walter ellen harcoltak?

Millennium szervezet

Das Letzte Bataillon - 
Az utolsó zászlóalj

A Hellsing érdekességei, szervezetei
és karakterei II.
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A történetben összegyűjtik a hősi 
halált halt katonák lelkét a Valhal-
lában, hogy az eljövendő utolsó nagy 
csatában hatalmas seregük legyen.

A Hellsingben előfordul, hogy 
az ellenségek Kampfgruppeként 
hivatkoznak magukra: ez leginkább 
a II. világháború idején alkalmazott 
formáció elnevezése. Ad-hoc jellegű 
összfegyvernemi formációk voltak, 
gyakran a luftwaffet támogatták a 
földről. Egy-egy ilyen alakulatban 
tankokból, gyalogságból, tüzérségből 
állt. 

volt majd 1945. április 30. és május 2. 
közt német külügyminiszter. A jó öreg 
Arthurt végül kivégezték.

Ezeken kívül van még két 
robotrepülőgépük (V1-V2), fegyver-
zetük pedig a panzerfaust (páncélököl 
- egyszer használatos páncélromboló 
fegyver).

Őrnagy

Hadnagy volt eredetileg még 
1941-ben, de mostanra őrnagy lett. 
Az SS (Schutzstaffel: védőosztag) 
tisztjeként Adolf Hitlertől kapott uta-
sítást a 666-os speciális parancs telje-
sítésére, melynek célja az lett volna, 
hogy mesterséges szörnyeket (kivált-
képp vámpírokat) kreáljanak.

Nem tudunk róla sok mindent, 
vagyis egy dolgot igen: szerelmes a 
háborúba. Alucardban saját ellentétét 
látta meg mind fizikai mind pedig szel-
lemi téren.

Amikor az őrnagy visszafele repül 
az öregekhez, akkor egy dalt dúdol, 
melynek egyik sora az, hogy Kono 
ikareta jidai e yokose (Üdvözlünk az 
őrült időben) mely a Hokuto no Ken 
2 anime  nyítódalának az egyik sora.

Doki - professzor

Neve ismeretlen, ő a tu-
dományos vezetője az utolsó 
zászlóaljnak, 100 évnél is idősebb. A 
kezén az utolsó két ujj összenőtt, és 
szokása, hogy a körmét, sőt inkább 
az ujjain található bőrt harapdálja 
véresre. Továbbiakban megtud-
ható, hogy előszeretettel hódol 
a kertészkedésnek és a kulináris 
élvezeteknek. Sokan úgy gondolják, 
hogy Josef Mengele volt esetében 
az a történelmi személy, akiről Hi-
rano Doki karakterét mintázta.

Alhambra Tubelcain – Dan-
dy man, Tubalcain dono

Rangját tekintve főhadnagy, 
ahogyan Rip van Winkle és Zorin 
Blitz. Neve és kinézete alapján 
elképzelhető, hogy eredetileg nem 
volt tagja a zászlóaljnak és csak 
később csatlakozott a csoporthoz. 
Fegyverzete mérhetetlenül sok 
borotvaéles robbanó francia kár-
tyából áll. A harc végén Alucard el-
nyeli saját magába. Maga a karakter 
egy tipikus malandragem: ez egy 
Brazíliában ismert bűnöző típus. Azt 
vallják, hogy élj ma, halj meg gyor-
san. A brazil filmek/regények/soro-
zatok stb. állandó karakterei, akik 
jóképűek és mindig valami stiklin jár 
az eszük. Kinézetre pedig a DC 
Comics karakterre, Gamblerre em-
lékeztetheti az olvasót.

Léghajóik:

Dora1: Deux ex Machina (isteni 
beavatkozás) a kódneve. A név on-
nan ered, hogy a II. világháború alatt 
a németek Dora1-nek nevezték el 
a norvég Trondheimban (németül 
Drontheim) felépített tengeralattjáró-
kikötőbázisukat.

Második hajó: Seelöwe (oroszlán-
fóka). A német vezetés 1940 szep-
temberében a szárazföldön is le 
akarta rohanni Angliát, és ennek 
a hadműveltnek volt a kódneve a 
Seelöwe, melyre soha nem került sor. 
(Ennek másik emléke a Hellsing OVA-
ban látható: a 4. endingben szerepel 
egy rózsaszín oroszlánfóka).

Harmadik hajó: Az Alfred Rosenberg 
nevet viselte, akinek legnagyobb ér-
deme az volt, hogy az NSDAP egyik 
főideológusa volt.

Negyedik számú hajó: Arthur Seyß 
Inquart: az úriember példátlan kar-
riert futott be. Először 1938-ban lett 
osztrák kancellár – két napig, 1940 és 
1944 között Hollandia helytartója 

Valentine testvérek

A Valentine testvérek azon kevés szereplők közé tartoznak, akik 
a mangában, a sorozatban és az OVA-ban is megjelennek. Sőt, ők 
ketten a kötetek végén látható omake-ben is szerepelnek. Múltjukról 
keveset lehet megtudni, csak annyi bizonyos, hogy ők is mesterséges 
vámpírok. Egyes feltételezések szerint amerikaiak, erre az akcentusok 
miatt gondolnak. Ők vezették az első hivatalos támadást a Hellsing el-
len a Millennium nevében.
Jan Valentine: A testvérpár közül az ifjabbik (bár nehéz elhinni, hogy 
ténylegesen vértestvérek). A karaktert a szerző az Ichi the killer Kaki-
hara szereplőjéről mintázta vagy legalábbis ő volt az alap. 
Jelleméről elmondható, hogy igazi hímsoviniszta, megjelenését 
tekintve pedig egy igazi chav (márkás menő sportruházatot viselnek, 
tele aggatják magukat hatalmas és sok fuksszal).
Valamint megtudhatjuk, hogy nagyon rajong a Konami Code-ért (tes-
sék emlékezn, amikor a Hellsing házban egy kereszteződésben mé-
szárolni kezd).
Luke Valentine: Ő bizonyíthatóan a Millennium tagja, mégpedig tiszt-
helyettesi rangban szerepel. Könnyen elképzelhető, hogy később cs-
atlakozott a Millenniumhoz és részben ő készítette elő a későbbi Was-
hington elleni támadást. Hirano szerint a Kyansā no Desumasukura 
hasonlít (mármint jellemre).
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Ezt a kommandós erőt 1944-ben 
alapították a nácik és céljuk az lett 
volna, hogy az ellenség területén 
tartózkodjanak, és ott akciózzanak. 
Partizán egységek voltak, így a man-
gában ennek megfelelően van Winkle, 
Schrödinger és Blitz is ilyen felada-
tokat végeznek el.

Rip van Winkle (a vadász, 
Sturmführer, alhadnagy)

Van Winkle kisasszony azt a 
bravúrt tudhatja magáénak, hogy 
egyszer már találkozott Alucarddal és 
túlélte. Ő is vérfarkas. Szokása, hogy 
Carl Maria van Weber Der Freischütz 
(A bűvös vadász) dalát énekli.

A Rip van Winkle egy novella címe 
is, mely egy holland származású, de 
Amerikában élő emberről szól. A lé-
nyeg, hogy Winkle elalszik és csak pár 
évtizeddel később ébred fel, amikor 
már a fia felnőtt, a felesége meghalt 
és a jenkik megverték az angolokat 
a függetlenségi háborúban. Így a 
Hellsing esetében ezt talán úgy is 
értelmezhetjük, hogy Winkle (tehát a 
nácik) hosszú szunnyadás után térnek 
vissza. 

Joleen (Zorin) Blitz 
(főhadnagy)

Blitzcel kapcsolatban is rögtön 
egy popkulturális utalás található. 
Ugyanis a Zorin név és a nácik nem 
most találkoztak először. Az 1985-
ös James Bond film, az A View to 
a Kill (Halálvágta) főgonoszát Max 
Zorinnak hívják, aki a náci Német-
országban született. Ő a náci szuper 
gyerek program egyik túlélője. A 
program szerint már a terhesség 
alatt különböző szteroidokkal kezel-
ték a magzatokat, akik így tökéletes 
árják lettek volna felnőtt korukban. 
Még egy érdekesség, hogy a filmbeli 
Zorin (tessék meglepődni) microchi-
pek gyártásával foglalkozik.

A Blitz jelentése villám, mely szin-
tén beszédes név. Továbbá rengeteg 
felirat található a karakteren (egyes 
fanok esküsznek rá, hogy olyanokat 
tudtak összeolvasni Blitz tetová-
lásáról, mint “Trigun Maximum”, 
vagy “Elvis él”).

Schrödinger (Oberscharf-
ührer, tiszthelyettes)

Kurama (Yu Yu Hakusho) fiú, Ed 
(Cowboy Bebop) lány, Schrödinger 
pedig fiú, akármennyire látjuk 
másnak. Doki teremtménye és 
egyértelműen az Őrnagy kedvenc 
katonája (talán némi nemi vonzódást 
is érez iránta). Természetesen nem 
tudjuk, hogy hány éves, elterjedt 
vélemény, hogy tizennégy, tehát 
éppen eléri a Hitlerjugend alsó ko-
rhatárát (bár volt egy ifjabb koro-
sztály is: a 10-14 éves korig terjedő 
das Deutsche Jungvolk, de a HJ 
volt a klasszikus) melynek egyen-
ruháját is viseli, bár rangjelzése nem 
egyértelmű. Késén (amivel magát is 
megöli) az SS jelmondata, a „Meine 
Ehre heißt Treue” („Becsületem a 
hűség”) olvasható.
Schrödinger korábbi Kouta 
művekben is felbukkant. Egyikben 
Hitler gyermekeként, egy másik tör-
ténetben pedig az Őrnagy karakter-
elődjének számító figura fiaként 
szerepelteti a mangaka.
A karakter neve, neko formája és 
ereje egyben Schrödinger Nobel-dí-
jas fizikus egyik gondolatkísérletére 
utal, melyben arra az abszurditásra 
jut, hogy a macska élő vagy holt ál-
lapota annak megfigyelésétől függ.

Hans Günsche kapitány 
(Desert Schutzstaffel, 

Sturmhauptführer)

Keveset lehet róla megtudni, álta-
lában szótlan semmittevő, harc során 
pedig vérfarkassá válik. Alucard azt 
sem zárja ki, hogy ő az első vérfarkas 
(tehát a vérfarkasok őse). A mangából 
sejteni lehet, hogy saját döntése alap-
ján szolgálja az Őrnagyot és annak 
terveit.

XIII. Iscariot rend (iskarióti, iskariotes) - az úr haragj 
és ökle

A Vatikán hivatalosan el nem ismert szekciója, mely hitetlenek/eret-
nekek és ördögi teremtmények ellen harcol és ördögűzéssel foglal-
kozik. A rend neve az áruló Júdásra utal.

Érdekes módon az európai piacon 
több államban (pl.: Olaszországban) 
picit cenzúrázták vagy nehezen ad-
ták ki a Hellsing mangát. Ennek oka a 
katolikus egyház tiltakozása, mivel a 
mangában rossz színben szerepelnek.

Werwolf egység

Vatikán
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Az Iskariotes rend vezetője, gye-
rekkorában mostohaszülei elhagyták 
és abban az árvaházban nevelkedett 
fel, ahol Anderson atya is szolgált. 
Személyiségét egész életében 
meghatározta az egyedüllét. Külsőleg 
nagyon hasonlít Integrára (a Crossfire 
mangában már olyannyira, hogy a 
mangaka később több változtatást is 
alkalmazott a kinézetén).
Rangjai:

Rendfőnök (generális): A katolikus 
egyház hierarchiájában egy viszony-
lag fontos poszt. Egy-egy rend (pl.: 
ferencesek) vezetője, ő irányítja a tar-
tományi rendfőnökök munkáját.

Érsek: Egyháztartomány feje, 
megyés püspök.

Püspök: Területi vezetők, köz-
vetlenül a pápa alatt helyezkednek 
el a hierarchiában. Elméletileg csak 
35 év feletti személy lehet ebben a 
rangban, tehát Maxwellnek ennél 
idősebbnek kell lennie. (Így felmerül a 
kérdés: akkor hány éves lehet Ander-
son? Elvégre már a gyerek Enricót is ő 
fogadta az árvaházban.)

Alexander Anderson atya Takagi Yumiko/YumieHeinkel WolfeEnrico Maxwell (sátán 
kölyke, rendfőnök)

Fratres militiae Christi - további háborúban 
résztvevők a Vatikán oldaláról

- Calatrava La Nueva Lovagrend: Hirano itt majdnem eltalált min-
dent, de azért mégsem. Egyrészt valóban van egy Calatrava rend, de 
nem La Nueva a nevük, mert az csupán a legnagyobb váruknak volt az 
elnevezése. 1158-ban hozták létre és a mai napig is működik.  

- Szent István Lovagrend Toszkán divízió: Pontosítsunk itt is egy ki-
csit. Összesen négy különböző Szent István rend létezik, melyek közül 
kettő magyar. De itt a mangaka erre gondolt: Sacro Militare Ordine di 
Santo Stefano Papa e Martire, amely annyit tesz Szent István pápa és 
vértanú Katonai Lovagrendje. Ezt a rendet 1554-ben alapították (még 
hozzá egy Medici) és a mai napig is aktívak.

- Málta Lovagrend: A szervezet 1080 táján kezdte el áldásosos tevé-
kenységét, amit mind a mai napig folytat.

A sorozatban rengeteg nevet ag-
gattak rá, az egyik ilyen az Angyalpor 
(Angel dust) Anderson, amely Kouta 
egyik kevésbé ismert munkájának a 
címe is.

Anderson a Szent Ferdinánd 
árvaházban dolgozik és - mint a so-
rozatban oly sokan - fehér kesztyűt 
visel. Egyiken a: „Jesus Christ is in 
Heaven” felirat (ami csupán egy szóval 
tér el Alucard egyik fegyverének a 
feliratától), másik kesztyűjén pedig a 
„Speak with dead” olvasható.

Alucard ritkán ismer el másokat, 
de leginkább Anderson ellen szeret 
harcolni. A nagyrabecsülés és tisztelet 
viszont csak addig tart, amíg Ander-
son ember marad. Alucard Rióban 
ki is mondja: csak ember ölhet meg 
szörnyet.

Az Iskariotes rend egyik papja, de 
mivel elég sokszor kerül félreérthető 
szituációba, az is elképzelhető, hogy 
nem férfi, hanem nő.

A Heinkel névről egy volt német 
repülőgépgyártó cégre lehet gon-
dolni, amelynek gépeit a II. vh. alatt 
használták. Első jelentős gépük a 
Heinkel He 70-es, avagy a Blitz volt.

Wolfe barátnője (jelentsen ez 
bármit is), csendes, visszahúzódó 
lány, de ha Yumie veszi át elméje 
felett az irányítást, akkor egy 
kegyetlen gyilkossá változik. Ka-
tanával harcol.

1. Brit Hadttörténeti Múzeum: A 
történet során emlékezetes pil-
lanat, amikor Integra és Maxwell 
először találkoznak egy kép előtt. 
Integra a képet úgy nevezi, hogy 
Kaster: „Wilander Worchester 
grófja a Mammon síksági csa-
tában”. A festő és a jelenet is 
fikció, valamint a sorozatban és 
az OVA-ban más-más látható a 
képen.

2. Maxwell amikor megérkezik 
megjegyzi titkárának, hogy milyen 
szép a Zero. Kouta bizonyára itt a 
Mitsubishi A6M Zero nevű japán 
repülőgépre utalt, mely a II. vi-
lágháború egyik legendás gépe 
volt és többek közt olyan harcok-
ban vett részt, mint a Pearl Har-
bouri támadás.

3. Az egyik öreg japán turista 
megjegyzi, hogy ilyen nagy fegy-
vereik (mármint amilyen Alucard-
nak és Andersonnak van) 

még nem voltak Mandzsúriában, 
amikor ott harcolt. - Japán az 
1930-as és negyvenes években 
Kína területén többek közt az ál-
taluk bábállamként létre hozott 
Mandzsuriában is harcolt. A poén 
a jelenetben, hogy az öreg turista 
Todzsó Hidekire, aki gyakorlatilag 
a II. világháború alatt vezette a 
császárságot.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK
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