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Amióta csak Darth Vader, a Sötét Nagyúr először jelent meg a mozivásznon,
arcát teljes egészében eltakaró maszkjával a filmtörténet egyik legfélelmetesebb és 

legveszedelmesebb gonoszának számít. 

DARTH VADER,  
A SÖTÉT OLDAL MESTERE
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SISAKOK

TO
..
RTE' NELEM

MMielőtt a sötétség nagyurává, Darth 
Vaderré vált, Anakin Skywalker tel-
jes testi és szellemi átalakuláson 

ment keresztül. Miután Obi-Wan Kenobi 
megtanította neki a jedik harci technikáit, 
Sheev Palpatine, a Galaktikus Köztársaság 
utolsó főkancellárja kihasználja a fiatal férfi 
gyengeségeit, és átcsábítja őt a Sötét Oldalra, 
majd új identitással ruházza fel. Az így vég-
bemenő változást jeleníti meg a Mustafaron 
lezajlott párbaj, amelyben Anakin volt meste-
rével, Obi-Wannal kerül szembe, aki levágja 
három végtagját. Palpatine megmenti Vadert 
a haláltól, biomechanikus végtagokkal és egy 
létfenntartó rendszerrel látja el. Testét ettől 
fogva páncél borítja. A páncélhoz tartozik egy 
sisakkal megkoronázott, optikai szenzorok-
kal ellátott maszk. Vader új valójában a fő-
kancellárból császárrá előlépett Palpatine hű 
szolgájaként félelemben és rettegésben tartja 
az egész Galaxist.

FELTÁMADÁSFELTÁMADÁS
Luke nem kerülheti el az apjával való szem-
benézést – a Bespinen lezajlott összecsapá-
suk után Luke Skywalker és Darth Vader az 
Endoron párbajoznak újra. A harcban Luke 
levágja Vader karját, azonban nem végez vele, 
és nem is hajlandó Palpatine-hoz és ezzel 
a Sötét Oldalhoz csatlakozni. Amikor a csá-
szár Luke elpuszítására készül, a Darth 
Vaderben megbúvó Világos Oldal előtör a sö-
tétségből: elpusztitja mesterét, a császárt, és 
maga is meghal – immár újra Anakin 
Skywalkerként.
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DARTH VADER, 
A SÖTÉT OLDAL MESTERE

HÍRES IDÉZETEK

Darth Vader a császár gátlástalan és kegyetlen 
jobbkeze. Még a saját tisztjei sincsenek 
biztonságban haragjától, ahogyan ezt Motti 

admirális is megtapasztalta 
Vader fojtogató 

szorításában.

„Sérti a fülemet  „Sérti a fülemet  
ez hitetlen beszéd.”ez hitetlen beszéd.”

A fekete maszkos Sith Nagyúr félelemben
tartja a Birodalom ellenfeleit: Darth Vader
Palpatine császár akaratának készséges
és mindenhol rettegett végrehajtója.

HOLOKRON

AA FAJ_  ember

AA MAGASSÁG_  2,02 m 

AA SZÁRMAZÁS_  rabszolga a Tatuinról 

AA KÉPESSÉGEK_  Sith Nagyúr – a Sötét Oldal  
és a fénykard használatának mestere

AA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ_ Darth Vader 
eredetileg egy Anakin Skywalker nevű jedilovag  
volt, mielőtt Palpatine, a későbbi császár  
átcsábította volna a Sötét Oldalra.
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Az „orr” végén találha-
tó szenzorok mérik  
a környezet hőmérsék-
letét, a sugárzást, és 
felismerik a levegőben 
levő mérgeket.  
A maszk „szája” egy 
háromszög alakú 
légszűrő.

Mágneses rögzítési pontok

Elsődleges környezeti szenzorok

Rögzítőmechanizmus

Nyaktámaszok

Hangerősítők

Szellőzőrácsok

A sisak Darth Vader létfenntartó 
rendszerének szerves része, 

amely többek között szabályozza 
a testhőmérsékletét is. Speciális 

rácsokon keresztül távozik  
a  felesleges hő.

  

A száj mindkét oldalán meg-
található fúvókák friss levegőt 
juttatnak Vader sérült tüdejé-
be, és az életben maradáshoz 
elengedhetetlen gyógyszereket 
is kevernek a levegőhöz.

Hangerősítők

Légzést segítő fúvókák

Mivel Vader hangszálai súlyosan  
károsodtak, egy elektronikus  
berendezés erősíti föl a hangját.  
Az erősen eltorzult hang félelmet 
keltő.

SISAK NÉLKÜLI MASZK

Külső neuroszenzorok

„orr” vég

A MASZK ALSÓ RÉSZE
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TECHNOLÓGIA

Környezeti érzékelő

ELÖLNÉZET

A nyakizmokat  
támasztó gallér

Elsődleges levegőellátás

Energiacellák és -elosztó
  

Átlagos teljesítményű adóvevő

Dúracél borítás

A dúracél egyike a legerősebb 
fémeknek. A rendkívül 

rugalmas anyag ellenáll  
a magas hőmérsékletnek és  

az erősebb ütéseknek is.

A receptorok optikai szűrőként 
működnek, és védik Vader sérült 

retináját az intenzív fénytől. A jobb 
optikai érzékelés érdekében lefedik  

az infravörös sugárzástól az ibolyántúli 
sugárzásig terjedő spektrumot.

Látást segítő receptorok
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KE
,
PEKBEN

A JELLEGZETES HANG

A létfenntartó rendszerrel ellátott 
fekete egyenruha és a ziháló hang 
félelmetessé, az egész Galaxisban 
rettegett jelenséggé tette Vadert.

FELTÁMADÁS 

A császárhoz hű Darth Vader csak Palpatine 
beavatkozásának köszönhetően maradt 
életben. Orvosdroidok rakták újra össze, 
szétroncsolt arcát sisak mögé rejtették.

SISAKOK
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A RETTEGÉS ARCA 
A sisak és a maszk csak két 

eleme a félelmet és rettegést 
keltő páncélzatnak, amely 
Vader életben maradását 

szolgálja. A páncél, amelyet 
soha nem vehet le, vörös 
fénykardjához hasonlóan  

a Sötér Nagyúr védjegyévé vált.

VEZÉRLŐPANEL
A mellkasrészen található  

panel irányítja a páncélzat 
létfenntartó rendszerét,  

és folyamatosan  
fogadja a sisakból, 
valamint a páncél 
többi szenzorából  

érkező adatokat.

ÖVSZENZOROK
Darth Vader öve három fő részből áll:  
egy díszes elektromágneses csatból, 

valamint az elsődleges (jobb)  
és a másodlagos (bal) rendszerhez  

rendelt két kijelzőből.

Páncélozott mellvért

Csizma dúracél bevonattal

Alsó ruházat

DARTH VADER
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FEGYVEREK ÉS EGYENRUHÁK

AA mof fok és nagymof fok 
a  Birodalom politikai rend-
szerének legmagasabb ran-

gú tisztjei. A moff felel a Galaktikus 
Birodalom egy-egy szektorának irá-
nyításáért. Felette áll a  nagymoff, aki 
a különböző galaktikus régiók pa-
rancsnokságát látja el, és irányítja  
a különleges Elsődleges Szektorokat. 
A nagymoffokat gyakran kormányzók-
nak is nevezik. Moffok már a Birodalmi 
Szenátus feloszlatása előtt is voltak, 
a  nagymoff tisztséget viszont Wilhuff 
Tarkin kezdeményezésére nem sok-
kal a  yavini csata előtt hozták létre. 
A keresztszektorok és régiók kisebb 
szektorokat fognak össze. Lázadások 
kitörése esetén gyakran a nagymoff 
felel a rend helyreállításáért. Az újon-
nan létrehozott pozíciót általában va-
lamelyik szektorparancsnok nyerte el, 
de olykor kívülállókat is kineveztek. 
A nagymoff elsődleges feladata a régió 
rendjének helyreállítása, illetve annak 
újraszervezése. A nagymoffok a Galaxis 
legnagyobb hatalmú emberei közé tar-
toznak. A császár nevezi ki őket, és csak 
neki tartoznak felelősséggel. Különös 
kegyetlenségük és az élet iránti közöm-
bösségük miatt a nagymoffok legendás 
hírnévre tettek szert.

A Halálcsillag és az Executor-osztályú  
csillagrombolók érvényesítik a Tarkin-doktrínát:  
„Uralkodj a hatalom okozta félelmet kihasználva.”

FEGYVEREK

Tarkin nagymoff  
nem sokat habozik, hogy megmutassa  

a Halálcsillag pusztító erejét. Erőfitogtatásképp elpusztítja  
a védtelen Alderaan bolygót, Leia otthonát – ezzel akarja rávenni  

a hercegnőt, hogy árulja el a lázadók bázisának helyét.
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LEGFŐBB PARANCSNOKSÁG

Becsvágyóak és kegyetlenek: a Birodalom leghatékonyabb tisztjei a Legfőbb 
Parancsnokság tagjai, akiket Palpatine személyesen választ ki.

Csizma dúracél bevonattal

Rangjelzés

Övcsat fémkoronggal

TISZTI SAPKA
A sapkán található fémkorong a tiszt kevés 
ismertetőjeleinek egyike. Hasonló korong 
található az öv fémcsatján, aminek kódja 
tartalmazza a viselője személyére és 
rangfokozatára vonatkozó információkat.

KÓDCILINDER
A kódcilindereket a birodalmi flotta 
és a hadsereg tisztjei a zubbonyuk 
mellényzsebében hordják. A cilindereket 
úgy programozták, hogy hozzáférést 
biztosítsanak hordozójuknak a különböző 
biztonsági területekhez és számítógépes 
rendszerekhez. A magasabb rangú tisztek 
két vagy három cilindert is kapnak.
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TITKOS TALÁLKOZÓK

Tarkin nagymoff rendszeres egyeztetéseket tart 
stábjával a Halálcsillag parancsnoki hídja mellett 
található, különösen jól védett tanácsteremben.

RANGJELZÉSEK
A klónháborúkban bevezetett rangjelzések egy lemezből, azon  
pedig kék, piros és narancssárga négyszögekből állnak. A tisztek  
a mellkasuk bal oldalán viselik a rendfokozatukról információt  
adó lemezt, amelyen a több téglalap magasabb rendfokozatot  
jelent. A legtöbb tiszt a felső sorban piros, az alsó sorban pedig  
kék négyszögeket visel.

NAGYMOFF

TÁBORNOK

ŐRNAGY

KAPITÁNY

ADMIRÁLIS

EZREDES

PARANCSNOK

HADNAGY

FŐPARANCSNOKSÁG FEGYVEREK ÉS EGYENRUHÁK
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LEGFONTOSABB PILLANATOK

AA míg Yoda, a jedimester tanítja a Da-
gobah bolygón, Luke-ot látomások 
kísértik barátairól: Han Solóról, Leia 

Organáról és Csubakkáról, akik komoly ve-
szélybe kerülnek egy felhők között talál- 
ható városban. Egy másik látomásában Luke 
Darth Vaderrel találkozik, akinek dühödten 
levágja a fejét. Ahogy a Sötét Nagyúr feje ol-
dalra gurul, a sisak belsejében Luke a saját 
arcát fedezi fel. A fiatal jedi figyelmen kívül 
hagyja Yodának és Obi-Wan Kenobi szelle-
mének a tanácsait, és felkészülését hirtelen 
megszakítva a bespini Felhővárosba siet...  
ezzel pedig súlyos hibát vét. Ahogy Yoda és 
Obi-Wan Kenobi előre látta, a Sötét Nagyúr 
csapdát állít a bolygón Luke-nak, hogy fiát 
a Sötét Oldalra csábítsa. A terve azonban ku-
darcba fullad.

20 YE20 YE 30 YU30 YU

20 YU20 YUYavini csataYavini csata

A Darth Vader és Luke 
Skywalker közti bespini 

párbaj életre szóló 
következményekkel jár 

Luke számára: súlyosan 
megsebesül, és szembesül 

egy szörnyű igazsággal.

A Csillagok háborúja univerzumának időszámításában  A Csillagok háborúja univerzumának időszámításában  
a yavini csata (az első Halálcsillag elpusztítása)  a yavini csata (az első Halálcsillag elpusztítása)  

jelöli a 0. évet. Ennek megfelelően az események vagy  jelöli a 0. évet. Ennek megfelelően az események vagy  
a yavini csata előtti (YE), vagy az az utáni (YU)  a yavini csata előtti (YE), vagy az az utáni (YU)  

időre datálódnak.időre datálódnak.

40 YE40 YE

PÁRBAJ A FELHŐ- 
VÁROSBAN

KRONOLÓGIA

Luke a Bespinre utazik,  
és találkozik Vaderrel.

 YU 3 YU 3
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PÁRBAJ ÉLETRE-HALÁLRAPÁRBAJ ÉLETRE-HALÁLRA
Miután megérkezik Felhővárosba, Luke-ra 
rátámad a fejvadász Boba Fett, ezért egy ko-
romsötét karbonit hűtőkamrába húzódik 
vissza. Amikor hirtelen fény támad, Darth 
Vadert pillantja meg. Párbajuk elkerülhetet-
len. Kiváló harci technikájával meglepi a Sö-
tét Nagyurat, aki azonban az összecsapás-
ban levágja a fénykardjával Luke jobb 
kézfejét. Ráadásul az ifjú jedi a fegyverét is 
elveszíti.

A LELEPLEZÉSA LELEPLEZÉS
Vader megpróbálja sebesült fiát a saját ol-
dalára állítani, mert vele összefogva félreál-
líthatná Palpatine-t, hogy uralma alá vonja 
az egész Galaxist. Luke azonban nem akar 
a Sötét Nagyúr oldalára állni. Ekkor Darth 
Vader kijátssza utolsó kártyáját. Obi-Wan 
Kenobi ugyan azt mondta Luke-nak, hogy 
az apja meghalt, ám Vader most elárulja, 
hogy ő Anakin Skywalker, vagyis Luke apja. 
Luke még a számára szörnyű igazságot 
megtudva sem hajlandó átállni a Sötét 
Oldalra. Végigtámolyog a gázvezetékek vé-
get nem érő rendszerén, és a mélybe veti 
magát. Az utolsó pillanatban megkapaszko-
dik egy antennán, és 
végül Leia, Lando Cal-
rissian és Csubakka 
sietnek a segítségére 
az Ezeréves Sólyom 
fedélzetén. Megmen-
tik, és együtt elmene-
külnek vele.

BESPINBESPIN
Felhőváros a Bespin gázbolygó 
atmoszférájában lebeg. A lakói 
turizmusból, szerencsejátékokból  
és gázkitermelésből élnek.

LEGFONTOSABB PILLANATOK
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HELYEK

SZEMBENÉZÉS A SORSSAL

A SZÖRNYŰ FELISMERÉS

Darth Vader a Bespinen elmondja Luke 
Skywalkernek származása titkát. A jedi 
megtudja, hogy apja, Anakin Skywalker  
nem halt meg – hanem Darth Vaderként 

előtte áll.

Vader és Luke Felhőváros végtelen 
gázvezetékekkel teli labirintusában 
párbajoznak, s a végén egy hatalmas 
aknában kötnek ki.

„Luke, én vagyok  „Luke, én vagyok  
az apád.”az apád.”
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