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Az Egyesült Királyság egyik állami 
szerve. Fontos látni, hogy az Angol 
Protestáns Lovagrend (APL) és a Hell-
sing szervezet nem egy és ugyanaz. 
Mint a történet alapján sejthető, az 
APL egy régebbi szervezet, mely-
nek vezető testülete a Kerekasztal 
társaság. Feltehetőleg Hirano itt 
Arthur király kerekasztal lovagjaiból 
merítette az ötletet. Tagjai a politikai 
és gazdasági élet, az arisztokrácia 
és a hadsereg vezetőiből álló, a brit 
uralkodói házra felesküdött 12 tagú 
társaság. Az APL tagjai közül négyet 
ismerünk.

Sir Hugh Irons

 A szervezet elnöke, vagy talán lovag-
rend esetében helyesebb lenne 
nagymestert mondani. Mint kiderül, 
már Integra apját is ismerte, bár min-
dig is gyanakodott arra, hogy a Hell-
sing háznál nincs minden rendben. 
Walter árulásáig ezt a gyanúját nem 
tudta igazolni.

Az előző számban olvasható Hirano Kouhta és a Hellsing cikk után most 
merüljünk el kicsit a történet részleteiben. Magában a Hellsing univerzum-
ban rengeteg (popkulturális) utalást találhat az ember, mind a mangában, 
úgy a sorozatban és természetesen az OVA-ban is. Ahhoz, hogy a Hellsinget 
százszázalékosan megértsük (mármint a rejtett utalásokat is) érdemes sok min-
dennek utánnézni. Személy szerint leginkább az OVA-ban található utalásokat 
mutatom be, szerencsére a hazai manga kiadásokban a fordítók elég sok 
mindent megmagyaráztak. Remélem, a következő oldalakban mindenki talál 
magának érdekes és esetleg hasznos információt.

//  Iskariotes

Lord Shellby M. 
Penwood 

A királyi haditengerészet altenger-
nagya, a sorozatban ő felel a média 
kontrollért. A történetből kiderül, 
hogy ő már Integra apját is szolgálta, 
pontosabban segítette a szervezet 
működését. Bár bevallása szerint 
nem egy talpraesett figura, London 
ostrománál hősies halált hal a Mil-
lenium ellen. Unokájával később ta-
lálkozhatunk.

A Hellsing érdekességei, 

Angol Protestáns Lovagrend

Rob Walsh

A történelemben jártasok számára 
talán ismerős lehet ez a név. Robert 
Walsh néven élt egy amerikai diplo-
mata (1785-1859), egy ír történetíró 
(1772-1852) valamint egy kanadai 
politikus is (1864-1938). Bár erősen 
kétlem, hogy Hirano ennek utána-
járt volna. Mindenesetre a mi törté-
netünkben ő egy dandártábornok és 
ő vezeti az Egyesült Királyság ellentá-
madását a nácik ellen. 

Hellsing szervezet

Her royal English Legion of Legitimate 
Supernatural and Immortal Night 
Guards

A Hellsing szervezet mindössze 
alig lehet idősebb 100 évnél, de jog-
körei elég tágak. Hivatalosan a Brit 
Birodalom védelme a feladatuk (ami 
ugye a XX. század elején még a világ 
egynegyedét foglalta le). Másik céljuk 
a protestáns világrend megóvása, 
tehát joggal feltételezhetjük, hogy o-
lyan országokban is jelen vannak, mint 
Svédország vagy az USA. Feltehetőleg 
Abraham van Helsing alapította, hogy 
pontosan mikor is lett a katolikusból 
protestáns és mikor került a nevébe 
egy plusz l nem tudni.  

A Hellsing szervezet címere egy 
négy (gyakorlatilag öt) részre osztott 
pajzs, melyben a vörös és a fekete 
szín dominál. A bal felső sarokban 
azt olvashatjuk, hogy: „We are on a 
mission from God” (Isten küldetésén 
vagyunk, szabad fordításban: Isten 
nevében cselekszünk). A jobb alsó 
sarokban pedig egy bástya látható, 
ami a biztonságot és a menedéket 
szimbolizálja.

szervezetei és karakterei I.
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Alucard 1

Alucard azért olyan kiváló vámpír, 
mert ő vámpír, nem akar másnak 
tetszelegni, papnak, nácinak vagy 
rendőrkisasszonynak. Alucard elfo-
gadja, hogy ő nem ember és így nem 
kell a közösségi normákhoz igazítani 
alakját, nyugodtan kinézhet úgy, mint 
egy kislány vagy éppen, mint egy 
középkori lovag.

Jellemét tekintve inkább 
nőies semmint férfias. Bár ruhája 
nem biztos, hogy konvencionális, 
mégis mindig nagyon egyedi és 
figyelemfelkeltő. Cselekedeteit so-
hasem a racionalitás vagy az ész vezér-
li sokkal inkább a (női) szeszély be-
folyásolja. Tisztában van vele, hogy ő 
éjszakai lény szemben mesterével, aki 
nappali teremtmény. A hitregékben 
mindig a Nap az erősebb, a domináns, 
a férfi jele, míg a Hold a gyengébb jel, 
mondhatni a nő égi kísérője.

Bár könnyű lenne feltételezni, 
hogy Alucard maga a vámpírok Ádám-
ja, ezt a képet több tény is beárnyékol-
ja. Egyrészt Alucardot száz éve megöl-
ték és eltemették, másrészt Integra 
többször is utal rá, hogy szolgája az 
elmúlt évtizedek kísérletei alapján 
létrejött szuper vámpír (tehát még 
erősebbé vált, mint amilyen bármikor 
is volt). Így talán lehet arra is gondolni, 
hogy bizony Alucard nem feltétlenül 
egyenlő Vlad Tepessel. Alucard inkább 
egy babona, egy félelem, ami mindig 
újra és újra teremtetik. 

Alucard neve is érdekes. Egyrészt 
a sztori során rengeteg megnevezése 
van (közel huszonöt név), de maga 
a főszereplő sem mondja meg saját 
nevét. Amikor Integra megkérdezi, 
hogy hívják, csak annyit mond,

hogy utoljára Alucardnak nevezték. 
Plusz egyik harca során elismeri, hogy 
neve csupán anagramma.

Meg kell említeni, hogy nem Kouta 
volt az első, aki vámpír hősét Alucard-
nak nevezte el. A név először az 1934-
es Drakula fia című filmben bukkant 
fel. Sőt van egy japán játék, illetve 
manga, a Castlevania, amiben szintén 
szerepel egy Alucard nevű karakter. 
Úgy gondolom, érdemes megemlíteni 
a Tsukihime animét is, amiben az egyik 
főszereplőt Arcueidnek hívják, igaz ő 
női karakter. 

Ami ugyanakkor alátámasztja, 
hogy mégis csak ő lenne a legendás 
vámpír az, hogy Kouta egy interjú 
során azt mondta, hogy Alucard 1998-
ban 567 éves, tehát pont annyi, mint-
ha 1431-ben született volna.

Két fegyvere van a Joshua Casull 
és a Sakál HK47, 454 kaliberű. A Sakál 
fekete színű, található rajta egy felírat 
is: „Jesus Christ is in Heaven now” (Jé-
zus Krisztus most a Mennyben van). Ez 
alatt egy másik írás látható, melyből 
megtudhatjuk, hogy a fegyvert a 
Hellsing fegyvergyár készítette. Sakál/
Jackal: hossza: 39 cm, súlya 16 kg, 
tölténytár: 

6 lövedék (13 mm robbanó acél mag-
vas töltények). Ezeket makedóniai 
ezüst borítja (bár Macedóniában nem 
sok ezüstbánya van).

A töltényfejek felszentelt higanyborí-
tásúak. A higanyt nem lehet a klasszi-
kus vámpírölő eszközök közé sorolni 
(inkább a vérfarkasok ellen hatásos), 
de azért több helyen is megemlítik, 
mint vámpírpusztító módszert. Lőpor: 
Marvells vegyi lőpor NNA.

A másik fegyvere az ezüstszínű 
Joshua 454 Casull. Fegyverének a 
töltényeit a Lanchesteri katedrális 
keresztjéből öntötték, 13 mm acél-
hüvelyes robbanófejek.
A the Dawn mangában Alucard egy 
úgynevezett Tommy Gunt használ. 
Alucardot Hermész madarának 
is nevezik. Ez minden rész elején 
olvasható az OVA-ban, de honnan jön? 
Egy alkimista, Ripley tekercsben ta-
lálható versben szerepel, mivel hogy 
alkímiáról szól így tele van a vers szim-
bólumokkal.

Dame2 (Sir) Integra 
Fairbrook Wingates 

Hellsing3 a modernkori 
Versille no Bara

Integra 1977. október 27-én szü-
letett, anyjáról vagy testvéreiről nem 
tudunk, 12 éves volt, mikor apja, 
Arthur Hellsing 1989-ben meghalt. 
Ekkor nagybátyja Richard akarta 
megszerezni a család vezetését és 
meg akarta ölni Integrát, de ő apja 
tanácsára hallgatva az alagsorba me-
nekült, ahol találkozott Alucarddal, 
aki megmentette őt. (Nem egészen 
tisztázott, hogy Alucard miért is van 
lebilincselve az alagsorba és az sem 
világos miért nem szabadult ki on-
nan). 

1 Hellsing Takarítója, Gyilkosság Mókamestere, Mester, Mr. Alucard, Alu-
card kun, Alucard a vámpír, Sir Alucard, szolga, vámpír, Őrület Hírnöke, 
Hellsing boszorkány mestere, élőholt Alucard, Mr. Specialista, vérszívó 
Alucard sama, Alucard úr, a gyilkos joker, vámpír úr, fenevad, az éjszaka
gyermeke, vérszopó, lidérc, iszonyat, téboly angyala, rabszolga

2 Bár a sorozatban mindig Sir Integranak szólítják, a nők esetében a dame a megfelelő rang nem pedig a sir. Gyanítható, 
hogy Kouta nem volt tisztában ezzel a szabállyal. 
3 mester – Miss Hellsing – Sir Hellsing –  Sir Integra – Babilon szajhája – úr-
nő – igazgató asszony – kisasszony – fraulein
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Magánéletéről nem sokat lehet 
megtudni. Viszont a szervezet élén 
roppant magabiztosnak és határo-
zottnak látszik. Már gyermekkora óta 
irányítja a szervezetet, szemlátomást 
nem riad vissza a véres harcoktól és 
a legnagyobb káosz közepén is meg 
tudja őrizni a hidegvérét4. Egyetlen 
szenvedélyéről tudunk, ez pedig a 
szivarozás, kedvelt márkája a Hendi 
Winzermans kis szivarok. De ez egy 
kitalált márkanév5.

Bár elsőre nagyon határozott és 
céltudatos nőnek tűnik, a történet 
során kiderül, hogy még koránt-
sem olyan vezető, mint amilyennek 
pozörködéséből lehetne gondolni, 
többször vergődik kétségek közt és 
szemlátomást boldog, hogy Seras is 
odakerül (végre egy nő).

Kouta bevallása szerint Integrát 
kalóznak képzelte el – hát valljuk be 
nem is olyan nehéz egy kalózhajó 
kapitányaként gondolni rá. Szemlá-
tomást Integra alakja nagyon meg-
fogta a mangaka képzeletét, hiszen 
több szereplőnek is nagyon hasonló 
alakot kölcsönzött, így az idősebbik 
Valentine fivérnek és Maxwell 
rendfőnöknek is. 

Seras Victoria6

Seras karaktere már az első Hell-
singes történetben is feltűnik, két 
különbséget lehet igazán felfedez-
ni: az egyik, hogy még sötét színű 
a haja, a másik pedig hogy a neve 
Yuri Kate volt. Kouta egyszer úgy jel-
lemezte Serast, hogy ő sötétségből 
kiemelkedő fény. Szüleit korán 
elveszítette (meg kell hagyni, hogy 
elég brutális körülmények között), így 
korán árvaházba került, és hadnagy 
apja nyomdokaiba lépve ő is rendőr 
lett a D11-es különleges csoportnál.

A sorozat elején Alucard 
kényszerűségből megöli, de vámpírrá 
teszi, így a Hellsing lovagrend tagja 
lesz. Sokáig nem akar vért magához 
venni, később túlteszi magát ezen 
a problémán. A történetben talán 
nála szembesülhetünk leginkább 
a vámpír, pardon draculina lét „ne-
hézségeivel”. (Megjegyezném, hogy 
a női vámpíroknak van egy másik 
elnevezése is, a vampirella, sőt ilyen 
néven létezik egy képregény sorozat, 
amiben szerepel egy Draculina nevű 
karakter, aki a fő- és címszereplő Vam-
pirella húga).

Ezek mellett talán még Seras visel-
kedik leginkább emberiként (leszámít-
va a Vad Kacsákat), egyértelműen ő 
a sorozat egyik legnagyobb poén és 
fanservice forrása. 

A sorozat legnagyobb részében 
fizikai és egyéb hátrányai háttérbe 
szorítása érdekében nagy erejű fegy-
vereket használ.

Seras fegyvere: 30 mm-es 
Harkonnen, lövedékei szegényített 
vagy gyengített uránból készültek. 
Röviden az a lényeg, hogy a ter-
mészetben a 235-ös izotóp aránya 
0,71%, a lány töltényeiben csak 
0,2-0,4%.  Az ilyen töltényeket több 
országban is használják, pl.: USA, 
UK vagy Oroszország. Valamint rob-
banó páncéltörő napalmbombával 
van felszerelve. Walter elmondása 
szerint a Main Battle Tankokon (MBT) 
kívül minden szárazföldi járművet kilő 
(ilyen tankok pl.: M1 Abrams, vagy a 
német Leopard 2).

Az egyik fegyverére az van írva, 
hogy Anti midian. Azt még meg lehet 
érteni, hogy anti (valami ellen), de 
midian? Szegény midianok az ószövet-
ségi időkben éltek, de még nem is a 
legbűnösebb nép volt, hogy miért ők 
lettek kispécizve Kouta részéről? Egy 
erős passz a válaszom. 

Fegyvere a Harkonnen, mely 
Frank Herbert vílághíres Dűne univer-
zumából ismert egyik nemesi család
neve. Többszőr felbukkan a man-
gában, de a sorozatban és az OVA-
ban is Harkonnen szelleme, aki a 
megtévesztésig hasonlít Vladimir 
Harkonnenre, és hogy teljes legyen 
az utalás,  a mangában még Stinget 
is odarajzolta Kouta, aki az 1984-es 
David Lynch-féle Dűnében játszotta 
Feyd-Rautha szerepét.

4 A mangában elhangzik, hogy olyan, 
mint Margaret Thatcher (az már csak 
tényleg zárójeles dolog, hogy a Vaslady-
t hajthatatlan neoliberális gazdasági 
szemlélete miatt politikai ellenlábasai 
vérszívó vámpírnak állították be).
5 Van egy olyan valós termék, aminek az a 
neve, hogy Henri Winzermans.
6 Lady Seras –  Rendőrkiasszony –  Virág-
szál – Kisasszony – Rendőrlány – zsaru 
(hallgass, ványadt senki) – Miss Seras – 
Draculina
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Walter Cumm Dornez7

Bár elég sok variáns létezik 
a nevével kapcsolatosan, mégis 
leginkább két fajta terjedt el: az egyik 
a Dark Horse kiadás szerinti neve, a 
Dornez, míg a Hellsing Ultimate X-
ben Dolneaz szerepel. Walterről elég 
keveset lehet megtudni, nem elkép-
zelhetetlen, hogy gyakorlatilag egész 
életét a Hellsing családnál töltötte.

A Hellsingnél régen szörnypusz-
títóként dolgozott, afféle Anderson 
atya volt, megöregedve Integra sze-
mélyi titkárává vált, aki nem veti meg a 
harcot, ha éppen arra kerül a sor. Bár a 
történet legnagyobb részében Integ-
ra hű segédjének tűnik, a cselekmény 
végére szembe helyezkedik az egész 
Hellsing intézettel és a Millenium har-
cosa lesz. Több jel mutat arra, hogy a 
komornyik nem valami ördögi beavat-
kozás miatt lett nácibarát, hanem már 
régebb óta támogatója az Őrnagy 
csapatának. Walter feltehetőleg már 
az 1944-es küldetés óta árulóként dol-
gozott a Hellsing családnál. Erre több 
bizonyíték is van: 

1, Amikor Arthur Hellsing a lányának 
beszélt a közelgő veszélyről, nem Wal-
tert jelölte meg testőrként, pedig ő is 
a szobában tartózkodott.
2, Mikor Richard Hellsing, Integra 
nagybátyja üldözte a kastélyban az 
örökös lányt, Walter szintúgy nem 
volt jelen (pedig a két esemény közt 
mindösszesen 3 nap telt el).

További érdekesség, hogy Richard 
Integrát üldözése közben többször is 
Fräuline-nak szólítja, jogosan merül 
fel: lehet, hogy ő is a Millenium em-
bere volt? Ezt a szálat akár tovább is 
erősítheti az is, hogy amikor Integra 
és az Őrnagy először beszélnek, ak-
kor a kicsi német szintén Fräuline-nak 
szólítja őt.
3, Az is gyanús, hogy a Valentine test-
vérek meglehetősen jól ismerték a 
Hellsing házat; Integra meg is jegyzi, 
hogy honnan ismerték ennyire jól a 
védelmet és a menekülési protokollt?

Plusz az is egy érdekesség, hogy 
pont ezen támadás elűőtt kaptak 
vámpíraink (Seras és Alucard) új fegy-
vereket.
4, Az utolsó gyanús nyom pedig az, 
amikor London ostrománál Walter 
szembetalálja magát a Kapitánnyal, de 
mint később kiderül, egyiküknek sem 
esett baja (márpedig nehéz elkép-
zelni, hogy ha két ilyen kaliberű figura 
összecsap, akkor mindkettő épségben 
megússza).

A Vadludak vagy angolul The Wild 
Geese egy 1978-as film címe is egy-
ben, melynek főszereplői (Richard 
Burton, Roger Moore) Afrikában 
harcoló zsoldosok. Folytatása - The 
Wild Geese 2 - már nem tudta sem 
szereplőgárda sem pedig történet 
tekintetében felvenni elődjével a 
versenyt. Maga a mangaka az 1986-
1988 között futó Pineapple Army ka-
tonáihoz hasonlította a csapatot.

Mind a mangában, mind pedig az 
OVA-ban történik utalás egy ugandai 
esetre, ennek a dolognak leginkább 
két esemény lehet a hátterében. Az 
első a 1998-2002 közt lezajlott II. 
Kongói Háború, a másik esemény, ami-
ben szerepet kaphattak a Vadludak az 
1987 óta tartó Felkelés Acholiföldön 
nevű (polgár)háború.

Pip Bernadotte

 A Vadludak nevű zsoldossereg 
vezetője, családja generációk óta 
zsoldosként keresi a pénzt. Nemzeti-
ségét tekintve francia. Érdekesség, 
hogy I. Napóleon császárnak volt egy 
tábornoka, Jean Baptiste Bernadotte, 
aki később a svéd király lett és jelen-
leg is az ő leszármazottai uralkodnak 
Svédországban.

AK-74-es fegyvere van. Kabátján 
a Light here light now, és a gun ho 
feliratok szerepelnek, kalapján a Bri-
tannica Cowboys olvasható. Kedveli a 
Mint Royale nevű angol electro elekt-
ro együttest.

7  – Halál Angyala – Walter a kaszás

Vadludak

A cikk folytatását a következő számban olvashatjátok, amiben 
az ellenfél szervezeteket és karaktereket fogom részletezni.
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