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E-mail: inbox@office.ro / Tel: 074–783-948 / Adress: Fancsal 24. szám

TISZTELT Hölgyem
Kerestély Éva

Amikor megjelenik egy könyv, abból harminc példány az író járandósága; annyi, 

mint a semmi. A kiadó hazaküldi, az író nekiül dedikálni. Feleségének, szüleinek, 

kedves Ede bátyjának, drága Etus néninek, egynéhány távoli, de sértődékeny 

rokonának, írótársainak, fogorvosának, mai szerelmének s egy vagy két, néha 

három elmúlt szerelmének. Nem tartozik a tárgyhoz, de említést érdemel, hogy 

az írók milyen szövevényes dedikáló viszonyban vannak egymással.

Hogy kinek küldheti postán, kinek adjuk át személyesen, kinek jár a „szeretettel”, 

az „őszinte barátsággal”, a „barátsággal” vagy a puszta névvel jelölt ajánlás, annak 

külön szertartástana van. Felsülnék vele, ha megpróbálkoznék e finomságok 

magyarázatával: épp annyi eszem van csak, hogy nem vétem el. Elég az, hogy 

amikor az ember végzett a harminckötetes könyvtoronnyal, nemcsak hogy saját 

magának nem marad belőle, hanem még előveszi a szorongás is, hogy adósa 

maradt egynéhány jóemberének; s valóban, emlékezetének ablakába egymás 

után hajigálják a kavicsot azok, akiknek elfelejtett könyvet dedikálni. Legutóbb is 

az történt, hogy többfelé maradt szigorú tartozásom, s a Körúton jártamban 

betértem egy könyvkereskedésbe. Hat példányt akartam venni a könyvemből.

Kissé zsíros arcbőrű, borzas, fekete hajú, negyven esztendő körüli asszony az 

eladó. Rögtön, első mozdulatával elárulja, hogy szereti a könyveket, mikor pedig a 

kért kötetet leveszi a polcról, köpenye ujjával letörli a fedőlapot.

Kiss János
adminisztrátor

2019.02.02
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