
Kiadók legsikeresebb könyvei 

AAttllaannttiicc  PPrreessss

BBookkoorr  PPááll

Az Atlantic Press Kiadó

mindössze ötéves, így szá-

munkra a sikert a több mû-

fajban való kalandozás hoz-

hatta meg. Szerencsére

vannak könyvek, amelyek

romló piaci viszonyok között

is képesek kiverekedni a ma-

guk helyét. Ilyen volt Robert

Yugovich Olja címû tényre-

génye, mely egy évvel a

megjelenés után is növekvõ

eladásokat produkált, sze-

rintem azért, mert szembemegy a prostitúció dicsõítésének trendjé-

vel, és smink nélkül mutatja be az európai szexipart, ahol sok magyar

lányt is erõszak és korai halál vár a beígért pénz és édes élet helyett.

A másik örömteli meglepetés számunkra tavaly egy fiatal vidéki írónõ,

Rupáner-Gallé Margó elsõ három kisregényének sikere volt. RGM

könnyû tollal és derûs lélekkel írott románcai (Lányok a kastélyból,

Nászajándék Salzburgból, Malom a tóparton) azzal hódítanak, hogy

egy érzelmi utazás vér és szex nélkül is izgalmas lehet, és egy jó kis

mai szerelmi történetért nem muszáj Kaliforniába vagy az Azori-szige-

tekre rohanni. 

KKaassssáákk  KKöönnyyvv--  

ééss  LLaappkkiiaaddóó

VVáággóó  ZZssuuzzssaannnnaa

A 2012-es eszten-

dõben a „Bölcses-

ségek Kincsestára”

sorozatunk könyvei

voltak a legnépsze-

rûbbek (eladási

példányszám sze-

rinti sorrendben):

1500 példány fe-

lett: Legyen Veled

a Nevetés, Derûs

Bölcsek Könyve; 1000 példány felett: Tatiosz: Életbölcsességek,

Aranykönyv, Mindennapi bölcsességünk, Bölcsek Meséi, Az Igaz út

könyve, Tatiosz: A Szeretet Kiskönyve, Seneca: Menj, és légy Ember!;

500 példány felett (decemberi megjelenés): Bölcsek Ünnepe, A Szere-

tet Emlékkönyve, Seneca: Légy mindig Barát! A sorozatban 1999-óta

34 kötet jelent meg, jó néhány könyv többszöri utánnyomásban. A

„Bölcsességek Kincsestárát” a magyar olvasók ismerik és kedvelik. A

modern, szépprózai fordítások révén és néhány szerzõ (Seneca, Tolsz-

toj, Tatiosz stb.) neve által a tanító bölcselet - a filozófia szépirodalmi

megnyilvánulása - keresetté vált itthon is.

KKoossssuutthh  KKiiaaddóó

KKooccssiiss  AAnnddrrááss

A Kossuth Kiadó – és túlzás nélkül

állíthatom, hogy a magyar könyv-

szakma – egyik legjelentõsebb

vállalkozása az elmúlt évben két-

ségtelenül a 24 kötetes Britannica

Hungarica nagylexikon sorozat el-

indítása volt. Az Encyclopaedia

Britannica elsõ kiadása 1771-ben

jelent meg, és már ebben a több

mint 2600 oldalas kiadásban vol-

tak magyar szócikkek. Azóta is fo-

lyamatosan frissítik az emberi kul-

túra, tudomány és történelem leg-

újabb eredményeivel. Érdekesség, hogy a lexikon 1926-ban megjelent

tizenharmadik kiadásának olyan szerzõi voltak, mint Albert Einstein,

Sigmund Freud, Lev Trockij vagy G. B. Shaw. A szerkesztés során fon-

tos szempont volt, hogy szelektáljunk, kivegyük azokat a címszavakat,

amelyekrõl úgy gondoltuk, hogy az internet világában már nem ide va-

lók, viszont az elmúlt tizenöt év új címszavait beillesztettük és magyar

címszavakkal bõvítettük. A lexikont 40 ezer szócikkét 10 000 újraválo-

gatott fotó, több száz térkép, ábra és táblázat teszi szemléletessé.

Úgy gondolom – bár ne lenne igazam –, hogy a mai könyvpiaci ten-

denciákat látva lehetséges, hogy ez lesz Magyarországon az utolsó

magyar nyelven megjelenõ nyomtatott nagylexikon. A könyvritkaságok

kedvelõi egy exluzív kiadáshoz is hozzájuthatnak, mivel a lexikon

limitált példányszámban, egyedi sorszámozással, elegáns, aranyozott

bõrkötésben is megjelenik.

KKrráátteerr  KKiiaaddóó

SSzzuuttoorr  ÁÁggnneess

A Kráter Kiadó 2012-es sikerkönyvei a követke-

zõk voltak: Wass Albert: Mese az erdõrõl; Wass

Albert: Mese a kék hegyekrõl; Wass Albert: A

mátyás és az õz meséje; Kosáryné Réz Lola:

Egy leány a sok közül; Kosáryné Réz Lola: Ulrik

inas; Tormay Cécile: Boldogasszony Arkádiában

LLiibbrrii  KKiiaaddóó

SSáárrkköözzyy  BBeennccee

2012 piacilag legsikeresebb könyve a

Libri Kiadó számára Szabó Gyõzõ

Toxikomája volt. Természetesen egy ta-

vaszi könyvnek, ha képes túlélni a

könyvforgalmazás számára tragikus

nyári szezont, több ideje van beteljesí-

teni a hozzá fûzött reményeket, mint

egy õszinek, még akkor is, ha amaz

olyannyira sikeres a karácsonyi vásárlá-

si láz idején, mint Csányi Vilmos A ku-
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tyák szõrös gyerekek címû könyve, Földes András Erõss Zsoltról írt

életrajza, Liptai Claudia Álomnõje, Ördög Nóra-Törköly Erika Angyal-

mûhelye vagy Arnold Schwarzenegger Emlékmás címû önéletrajza.

Ezért is futhatott be szintén nagyon szép pályát eddig Závada Péter

Ahol megszakad címû, tavaly a Költészet Napjára kiadott versesköny-

ve, mely iránt töretlenül kimagasló az érdeklõdés. Az õszi szépirodalmi

kínálatunkból F. G. Haghenbecktõl a Frida füveskönyvével és Javier

Marías Beleszerelmesedések címû regényével lehetünk maradéktala-

nul elégedettek. Nagyon boldoggá tettek bennünket Dr. Máté Gábor A

test lázadása és A sóvárgás démona címû mûveinek az ismeretter-

jesztõ könyvek piacán elért sikerei. Év elején alapított gyermekkönyvki-

adónk, a Kolibri is szép eredményeket ért el, elsõsorban Gróh Ilona

Ringatójával, Palya Bea Altatok címû, CD-mellékletes verseskönyvével,

Jo Nesbo Doktor Proktor-sorozatával, valamint David Walliams

Gengszter nagyi címû ifjúsági regényével. Az általunk szintén tavaly

megvásárolt Helikon Kiadótól a 2012-es évben Böjte Csaba ferences

testvér mûveit, Bánffy Miklós Erdélyi történet címû trilógiáját, a kará-

csonyra megjelentetett Márai-ajándékkönyveket (elsõsorban a Boros

könyvet) és Lackfi János Milyenek a magyarok? címû mûvét kedvelte

leginkább az olvasóközönség. 

MMaaggvveettõõ  

KKiiaaddóó  

TTeeggyyii  TTíímmeeaa

A kiadó két legsikeresebb könyve

2012-ben: Ljudmila Ulickaja novel-

láskötete, A mi Urunk népe (Fordí-

totta: Goretity József). A szerzõ

korábbi köteteihez hasonlóan igazi

olvasmányos sikerkönyv, a finom

érzelmi rezdülések, a távolságtar-

tó irónia és a humor együttese a

legkülönfélébb ízlésû olvasót is a

novellák mellé láncolja. A másik büszkeségünk Parti Nagy Lajos

Fülkefor vidéke – Magyar mesék címû tárcakötete. Közéleti aktualitá-

sánál fogva korszimbólum, pikáns humora miatt az olvasók nagy ked-

vencei ezek szövegek olvasmányként és felolvasóesteken.

MMaannóó  KKöönnyyvveekk

BBoocczzáánn  BBeeaa

1. Julia Boehme: Bori a

lovastanyán Németország egyik

legsikeresebb gyerekkönyv-soro-

zata, a Barátnõm, Bori már itthon

is nagyon népszerû. 2. Olvass

velem!-sorozat: A Manó Könyvek

tavaly tavasszal, a Könyvfesztivál-

ra jelentette meg az Olvass

velem!-sorozat elsõ két kötetét. A

közös olvasás élményét kínáló me-

sekönyvekben az önálló olvasással ismerkedõ gyerekek számára szí-

nes nagybetûvel szedtük az egyszerûbb, rövidebb párbeszédeket,

míg a hosszabb, mesélõs részeket a szülõk, nagyobb testvérek olvas-

hatják fel. 3. Joss Stirling: Lélektársak-Sky A Lélektársak-trilógia elsõ

része volt a kiadó elsõ olyan könyve, amellyel a 13 éven felüli korosz-

tályt kívánta elérni. 

SSpprriinnggMMeedd  KKiiaaddóó

BBöösszzöörrmméénnyyii  NNaaggyy  KKlláárraa

A SpringMed Kiadónál több mint

húsz könyv jelent meg az elmúlt

évben, ezek közül a következõ cí-

mek emelkednek ki:  Dr.Juhász

Márk – Kovács Ildikó:

Lisztérzékenyek kézikönyve.

Gluténmentes receptekkel, 238

oldal, 2980 Ft; Dócziné –

Dr.Hidvégi: Tejcukorérzékenyek

nagy diétáskönyve, 230 oldal,

3200 Ft; Gyurcsáné Kondrát Ilona

– Dr. Bittner Nóra: Daganatos be-

tegek nagy diétáskönyve, 278 ol-

dal, 3480 Ft; Varga Terézia – Milusné Pap Viola: Gerincvédelem a min-

dennapokban, 103 oldal + plakát, 2680 Ft; Gézsi Andrásné Márta –

Dr.Fövényi József: Testsúlycsökkentõ program – fogyni vágyóknak és

túlsúlyos cukorbetegeknek, 280 oldal, 2980 Ft

A könyvek sikerének okát elsõsorban abban látjuk, hogy a kiadványok

nemcsak a betegségek kezelésérõl, hanem a prevencióról is szólnak.

A bennük szereplõ diétás tanácsok is nemcsak a betegségek legyõzé-

sében, hanem elkerülésében is segítenek. A Gerincvédelem a min-

dennapokban pedig elsõsorban praktikus, a mindennapokban alkal-

mazható tanácsaival aratott osztatlan sikert az olvasóknál.

TTIINNTTAA  KKöönnyyvvkkiiaaddóó

KKiissss  GGáábboorr

A TINTA Könyvkiadóban a kará-

csonyi sláger a Nyelvi játékaink

nagykönyve volt, sok gyerekes

családban került a fa alá ez a

kézikönyv. A siker egyrészrõl

annak köszönhetõ, hogy Grétsy

László, a könyv szerzõje közis-

mert, szeretett személy. 

A szép forgalomhoz

hozzájárult, bár ez csak a vélet-

lenek szerencsés összejátszá-

sa, hogy a könyv Mikulás napi

sajtóbemutatója utáni napon kapta meg Grétsy László a televízió nagy

nyilvánossága elõtt a Prima Primissima Díjat. Ugyanakkor a könyv té-

mája is közkedvelt, hiszen a rejtvény, különösen ha az nyelvi, sokak-

nak hobbija, szenvedélye. Tehát adott volt a siker három elõfeltétele:

ismert szerzõ, népszerû téma, nagy publicitás.
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