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A lapzártáig megjelent há-

rom kötetről és a bónuszokról 
eddig nagyrészt pozitívak a 
visszajelzések. Igaz, a kiadó 
közlése szerint minden várako-
zását meghaladó érdeklődés-
ben komoly szerepet játszha-
tott a roppant kedvezményes 
bevezető ár, de a képregényes 
fórumokon is az elégedettség 
hangjai az erősebbek.

A finnyásabb gyűjtőknek 
azért vannak – nem alaptalan 
– kifogásaik is. A sorozat azzal a 
Hush című Batman-történettel 
kezdődik, amely tíz évvel ez-
előtt már megjelent magyarul, 
a negyediknek várható rész 
pedig mindössze három éve. Ez 
mindenképpen arra utal, hogy 
a kiadó aligha végzett előzetes 
felmérést, piackutatást, és egy-
szerűen ugyanazt a sorrendet 
tartja, mint más országokban. 
Annak sem örül mindenki, hogy 
az új kiadáshoz új fordítás páro-
sul. Sokan szóvá tették a kisebb 
nyelvtani hibákat, figyelmet-
lenségeket, tévedéseket (ami 
nekem, mint az eredeti fordítás 
elkövetőjének, akár jól is es-
hetne). Előfordultak terjesztési 
gikszerek is, így néhány város-
ból jelezték, hogy a képregény-
hez kapott kísérőanyag nem 
magyar, hanem cseh nyelvű 
– az Eaglemoss egyszerre indí-
totta a két változatot, és a vá-
lasztott nyomdában feltehető-
en nem tudnak sem magyarul, 
sem csehül.

Bár a példányszámról pontos 
információnk nincs, a széles 
körű terjesztésből kikövetkez-

zett senki idehaza.
Az imént felsorolt kiadók kö-

zül volt, amelyik csődbe ment, 
volt, amelyik kivonult Magyar-
országról, és volt, amelyik csak 
leépítette (szuperhősös) kép-
regényes részlegét. A Kingpin 
azonban tudatosan, kitartóan 
építkezik, és immár öt éve biz-
tosítja a hazai rajongók Marvel- 
és DC-dózisát az újságárusok-
nál, havi két-három füzettel, a 
vastagabb fajtából.

Nem sokkal karácsony előtt 
bombaként robbant a képre-
gényes berkekben a hír: a brit 
Eaglemoss Magyarországon is  
elkezdi a DC Comics Nagy 
Képregénygyűjtemény kiadását. 
60 kötetet terveznek, kéthe-
tenkénti megjelenéssel, rész-
ben előfizetéses alapon, rész-
ben újságos terjesztéssel. 

Az Eaglemoss nem teljesen 
ismeretlen nálunk, pár évvel 
ezelőtt képregényes ólomfi-
gurákkal próbálkozott, ám az a 
sorozat nem ment végig, mert 
a kezdeti lelkesedés jelentő-
sen alábbhagyott. Ma még nem 
tudni, hogy ezúttal nagyobb 
sikerrel járnak-e, de az biztos, 
hogy minden követ megmoz-
gatnak: a szép színes, kemény-
táblás, 200 oldalas kötetek jó-
val több helyen kaphatók, mint 
más képregények, még a ko-
rábban bevehetetlennek tűnő 
szupermarketekben is, és igen 
komoly tévés reklámkampány 
támogatja az akciót.

tethető, hogy itt bizony akár tí-
zezres nagyságrendről is szó le-
het. Amiből pedig azonnal arra 
lehet gondolni, hogy a kiadó 
kifejezetten a szuperhősöket 
inkább moziból-tévéből ismerő 
réteget igyekszik becserkészni. 
Márpedig ők elég sokan van-
nak. Az animés-gamer ren-
dezvényeken ma már szinte 
mindenki számára kötelező be-
öltözésnél tapasztaljuk, hogy  
a cosplayerek nagy része 
egyetlen olyan képregényt 
sem olvasott, amelynek vá-
lasztott karaktere a főhőse, 
csak filmen látta.

Az igazság pillanata április-
ban fog eljönni, akkorra kell 
ugyanis az Eaglemossnak el-
döntenie, hogy a hét biztosra 
beígért kötet (három Batman, 
egy Superman, egy Superman 
és Batman, két Igazság Ligája) 
eladásai indokolják-e a folyta-
tást. Ha igen, lehet, hogy végre 
valami komolyan megmozdult 
a hazai képregényes piacon.
DC Comics Nagy Képregény gyűj te
mény. Színes, keménytáblás, kb. 200 
oldalas kötetek. Kiadó: Eaglemoss.
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Logikus lenne azt gondol-
nunk, hogy az elmúlt 10-15 
év szuperhősös filmdöm-

pingjének a hatása lecsapódik 
a képregénypiacon is. Hiszen 
ugyanazokról a figurákról van 
szó, nem egyszer pont ugyan-
azokról a történetekről, ugyan-
azokban a képzelt univerzu-
mokban.

A valóság azonban messze 
nem ilyen egyszerű, és erről az 
eddigi próbálkozók, az ADOC-
Semic, a Panini, a Képes Kiadó, 
a Cartaphilus egykori, és főként 
a Kingpin kiadó mai munka-
társai kötetnyit tudnának me-
sélni. A népszerűbb szuperhő-
sös filmeket csak a mozikban 
százezrek nézik meg, a tévé-
ben milliós a nagyságrend. A 
képregényfüzetek és -kötetek 
ezzel szemben alig pár ezres 
példányszámot érnek el, és ezen 
nem sokat változtat a legsikere-
sebb Pókember, Batman vagy 
Bosszúállók bemutató sem. 

Természetesen az sem 
mindegy, hogy melyik szuper-
hősről van szó. A Watchmen-
képregényt megelőzte a híre, 
ennek köszönhetően szépen 
fogyott, amikor a filmbemu-
tatóhoz időzítve megjelent, 
ám ugyanez a kiadó alaposan 
megbánta, hogy szintén a mo-
zihoz igazodva kihozott egy 
Zöld Lámpás-képregényt. Nem 
véletlen az sem, hogy önálló 
Superman-képregény kiadásá-
val bő húsz éve nem kísérlete-
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