SZUPERLATÍVUSZOK

Harry Lampert rajzoló
és Gardner Fox író
által megálmodott
emberfeletti
gyorsasággal
rendelkező alak a
Flash Comics első
számában (1940.
januári dátummal)
mutatkozott be.
Eredetileg Jay Garrick
volt az alteregója, de az
idők során többször is
változtattak rajta.

1940
A Villám

1962
Pókember

1938
Superman

A JSA volt az első szuperhőscsapat, amelyik az
All Star Comics harmadik számának (1940–
41 tél) címlapján szerepelt először. Fent az alapító
tagok láthatók, balról jobbra: Atom, Doctor Fate,
a Zöld Lámpás, Hawkman, a Villám, Sandman,
Hourman (eredeti írásmóddal Hour-Man)
és Spectre.

1940
Justice Society of America

A művész Bob Kane és az író Bill
Finger (mindkettő USA) alkotása,
a „Köpenyes igazságosztó” a
Detective Comics 27. számában
szerepelt először. Kane korai rajzain
Batman élénkpiros ruhát, szárnyakat és
fekete maszkot visel; Finger javaslatára
változtatták azután a külsejét
félelmetesebbé.

1939
Batman

A New Mutants 98.
számában (1991. február)
tűnik fel először Deadpool,
az ellentmondásos antihős,
aki azután 1993-ban
kapja meg első saját
minisorozatát, a The Circle
Chase-t. A 2016-ban
bemutatott Deadpool
(USA) c. mozi lett minden
idők legnagyobb bevételt
hozó R besorolású (17 éven
aluliaknak nem ajánlott)
filmje.

1991
Deadpool

Mike Mignola démoni
szuperhősének
prototípusa az olasz
Dime Press fanzine
negyedik számában
(1993 márciusában)
tűnt fel először, míg
a végleges karakter
a San Diego ComicCon Comics második
számában (1993. 08.)
debütált.

1993
Pokolfajzat

A The X-Men #1 1963.
09. 10-én jelent
meg, de X professzor
különleges képességű
diákjai a „Mutánsok”
néven szerepeltek. A
Marvel kiadója, Martin
Goodman szerint, ez
az elnevezés nem lesz
egyértelmű az olvasók
számára, ezért Stan Lee
megváltoztatta azt.

1963
X-Men

Más néven a Justice League of America (JLA), a DC sztárjainak
szupercsapata, mely 1960 október-novemberben lépett színre. Bár
az eredeti felállásnak Batman és Superman is a tagjai voltak, a csapat
kalandjaiban csak ritkán vettek részt, míg a Martian Manhunter (lent,
a jobb szélen) 1968-ban kivált a ligából. A lenti képen látható ötös
fogat szerepelt az első kiadás címlapján.

1960
Az Igazság ligája

A Tales of Suspense
39. számában (1963.
március) tűnt fel
először Tony Stark
szupererejű alteregója.
Ifj. Robert Downey (USA)
hat filmben alakította
vaspáncélos hőst, s lett
ezáltal a legsikeresebb
szuperhős-színész.

1963
Vasember

Superman sikere adta az
ötletet a DC-nek egy női társ
megalkotásához – ez a társ
Zor-El lett. Az író Otto Binder
és a rajzoló Al Plastino
hőse az Action Comics 252.
számában mutatkozott be
1959 májusában.

1959
Supergirl

E két képregénykarakter
tekinthető az első női
szuperhősöknek. Fantomah
volt az első nyomtatásban
megjelent szuperhősnő, aki
a Jungle Comics második
számában (1940. 02.) mutatkozott
be. Az első álarcos-kosztümös (és
„természetes” módon született)
szuperhősnő címe a Vörös ruhás
nőt illeti: Richard Hughes és
George Mandel alkotása a
Thrilling Comics 2. második
számában (1940. 03.) tűnt
fel először.

1940
Fantomah/Vörös ruhás nő

Az Acélember a jelenleg
a legértékesebbnek
számító képregényben,
az Action Comics első
számában tűnt fel. Superman
volt az első szuperképességekkel
rendelkező szuperhős, aki
nem e világi képességeinek
köszönhetően gyorsabban tudott
futni egy expresszvonatnál, és
felhőkarcolókra tudott felugrálni
egyetlen lendülettel. Később még
több erőre tett szert.

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

1984 májusában jelent meg a mutáns teknősök,
Michelangelo, Leonardo, Donatello és Raffaello első
saját képregénye a Mirage Studios kiadásában, majd
egy animációs tévésorozat követte 1987-ben. Az alkotók
(Kevin Eastman és Peter Laird) a korabeli népszerű
képregények, a Ronin, a Cerebus, a Fenegyerek és az Új
mutánsok paródiájának szánták művüket.

1984
Tini nindzsa teknőcök

1974–2004

A Marvel alakja az Amazing
Fantasy 15. számában (1962.
08.) tűnt fel először, míg
első önálló képregénye, a The
Amazing Spider-Man 1963
márciusában jelent meg. A
karaktert Stan Lee és Steve
Ditko rajzoló álmodták meg.

1962–74

A DC Comics amazonja
az All Star Comics
nyolcadik számában (1941
decemberi dátummal)
lépett színre, de saját
képregényt csak 1942
nyarán szenteltek neki
először.

1941
Wonder Woman

1941–62

1940–41

A Lee Falk (USA) által
megalkotott Fantom volt az
első szuperhős. 1936. 02.
17-én tűnt fel egy napilapban
leközölt képregényben. A
sztori Kit Walker kalandjait
mesélte el, aki olykor lila
ruhát és álarcot öltve a
Fantommá – vagy a „sétáló
szellemmé” – változott
át. Pupilla nélküli, tiszta
fehér szeme később több
másik szuperhősnek is
jellegzetessége lett,
így például Batmannek,
a Zöld Lámpásnak és a Zöld
Íjásznak is.

1936
A Fantom

1936–40

Az 1993-as tévésorozat sikere nyomán 1994
novemberétől a Hamilton több Power Rangers
képregényt jelentetett meg, később pedig a
Marvel Comics is elkészített két sorozatot. 2016
márciusában a Boom! Studios újabb képregénysorozatot indított az eredeti tévésorozat alapján.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

Len Wein (író) és
Bernie Wrightson
(rajzoló) alkotta meg
a DC karakterét, aki
először a House
of Secrets 92.
számában
(1971. 07.)
jelent meg, a
következő évben
már saját képregényt
is kapott.

1971
Mocsárlény

Stan Lee és Jack Kirby
munkájának eredménye,
a The Fantastic Four
képregény első száma
(1961). A Fantasztikus
Négyes volt a Marvel
első szupercsapata,
a négyes hozzájárult
a kiadó társaság
sikereihez az 1960-as
években.

1961
Fantasztikus Négyes

1940 januárjában
debütált a Comet a Pep
Comics 1. számában,
majd a 17. számban ő
lett az első szuperhős,
aki meghalt. Az
1960-as évektől
azonban a karaktert
több alkalommal is
feltámasztották.

1940
The Comet

A DC vízben született
csodalényét Paul Norris és
Mort Weisinger alkotta meg,
az olvasók a More Fun
Comics 73. számában
láthatták először, 1941
novemberében. Később
ő lett a Justice League of
America egyik alapítója.

1941
Aquaman

A Pixar A Hihetetlen család (amerikai) c. filmjét 2004.
10. 27-én mutatták be a mozikban, és a premierje
hétvégéjén rekordnak számító bevételt termelt.
Öt évvel később a Boom! Studios képregényminisorozatot indított útjára a film alapján. A film
folytatása a tervek szerint 2018 júniusában kerül a
mozikba.

2004
A Hihetetlen család

Az először a The
Incredible Hulk 180.
számának (1974.
október) utolsó
oldalán feltűnt
nagy karmú kanadai
1975-ben, a GiantSize X-Men első
számában már mint
az X-Men csapat
tagja szerepel.

1974
Rozsomák

A gamma-sugárzás
hatására dühöngő
zöld góliáttá
változó dr. Robert
Bruce Banner a
Marvel egyik legrégebbi
főhőse, aki a The Incredible
Hulk c. képregényben
debütált 1962 májusában.

1962
Hulk

A Joe Simon és Jack
Kirby által megalkotott
csillagos-sávos
szuperhős a Captain
America Comics első
számában mutatkozott
be 1941 márciusában. A
kapitány jellegzetes kerek
pajzsát (kis kép) a második
számban háromszög
alakúra cserélték.

1941
Amerika kapitány

Több Marvel kapitány is létezik a Marvel
Univerzumban, de az itt látható a Whiz Comics
második számában (1940. februári dátummal)
mutatkozott be, és jelenleg a DC tulajdona.
Az 1940-es években annyira népszerű lett,
hogy a képregényei nagyobb számban keltek el Supermanénél. A karakter másik neve
Shazam – ezt kell kiáltania az ifjú Billy Batsonnak, hogy Marvel kapitánnyá változzon át.

1939
Marvel kapitány

A GWR 2018-ban számos szuperhőssel találkozhatsz – A nagy többségük valójában hétköznapi ember, aki
valamilyen nem mindennapi tettet hajtott végre. Az alábbiakban azonban a klasszikus szuperhősöket mutatjuk
be időrendi sorrendben, az első megjelenésük alapján – képregényben, moziban vagy más helyen –, eredeti
jelmezükben.

Szuperhősök – idővonal

