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Irodalmi muzeológia 
 

PARÁDI ANDREA 

Az Aranysárkány kéziratának ismertetése és közlési elvei 
 

Az Aranysárkány kéziratát a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár és 
Régi Könyvek Gyűjteménye őrzi Ms 4615/1–49 jelzet alatt. A kéziratköteg első, ren-
dezett fele az Ms 4615/1–31 jelzet alatt található, a folyamatos számozású, néhány 
fóliótól eltekintve teljesnek mondható kézirategység (a továbbiakban rendezett kézirat-
egység) a mű autográf tisztázata. A kézirat másik felét (a továbbiakban fogalmazvá-
nyok) tizenhat palliumban (Ms 4615/32–47) tárolt, mintegy 80 darab teljes papírlapon 
és kisebb-nagyobb papírszeleten található, eltérő készültségi fokú szövegvariáns alkot-
ja. A sajtó alá rendezés során ezt a heterogén anyagot, mely karaktervázlatoktól gyors-
írásos feljegyzéseken, korábbi változatokon át kidolgozott fejezetekig igen sokféle 
szöveget tartalmaz, a nyomtatott kiadások alapján megfelelő sorrendbe állítottuk. 
 
Rendezett kézirategység 
 
Számos bizonyíték szól amellett, hogy a rendezett kézirategység egyben szedőpéldány 
is volt, azaz a Pesti Hírlap nyomdájában e kézirat alapján szedték ki a folytatásokban 
megjelenő regény szövegét. Ezt a feltételezést támasztják alá egyrészt a kéziratlapok 
hátoldalán található ceruzás névaláírások és szignók, melyek minden bizonnyal a 
nyomda szedőitől vagy gépmestereitől származnak. Hat ilyen szignót különítettünk 
el a lapok verzóján, s mindegyikhez egy nagybetűt rendeltünk: 
A: ’Király’ 
B: ’ED’[?] 
C: [olvashatatlan névaláírás] 
D: ’Palágyi’ 
E: ’W M 
F: Lemich 

 
 
 
 
 
 
 

’
‚A’ típusú névaláírás az egyik kéziratlap hátulján 
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Ugyancsak nyomdai használatra utalnak azok a ceruzás jelölések, melyeket a sze- 

dő, esetleg egy korrektor helyezhetett el a kéziratlapok rektóján a szövegben. Alap-
vetően kétféle nyomdai eredetű jelölést találunk, melyek bizonyosan nem KD-től 
származnak: az egyik típus (a) egy mindig a sorok közé beszúrt vízszintes vonal, 
melyet nagyon gyakran két-három rövid, függőleges vonás húz át, fektetett kettős 
(vagy hármas) kereszthez hasonlóan. A 13-as autográf számozású kéziratlap legalsó 
papírszeletén látható ilyen jelölés egy idegenkezű ceruzás megjegyzés kíséretében: 
Innen!  
 

 
A 13-as autográf számozású kéziratlap alsó negyede 

 
A másik fajta nyomdászjel (b) mindig fektetett U alakban keretez egy szót, több-

nyire az elején, de gyakran szótaghatáron, az U szárai sokszor nem egyenlő hosszú-
ságúak. 

E jelöléseket összevetve a regény első nyomtatott változatával, a Pesti Hírlapban 
(továbbiakban PH) 1924 májusától majd egy évig hetenként folytatásokban megje-
lent szöveg tipográfiájával, megállapítható, hogy az ’a’ típusú nyomdászjel minden 
esetben bekezdéshatárokon található, a bekezdés utolsó, rövid sora után. A szedő 
valószínűleg ezzel jelölte a kéziratban azt a sort, amit utoljára kiszedett, mielőtt 
megszakította a munkát. Ezt erősíti a feljebb már említett Innen! megjegyzés, ami 
feltételezhetően azt jelenti, hogy innen kell majd folytatni a szedést. Az is lehetséges 
persze, hogy ez a megjegyzés egy nyomdai korrektor jelzése a kefelevonat és a szer-
zői kézirat összeolvasása során. A szedő kézjegye mellett szól azonban, hogy ezek a 
jelzések sosem oldalhatárokon találhatóak, és jóval sűrűbben fordulnak elő annál, 
mint amit az összeolvasás tempója indokolna. A szedőnek gyakrabban meg kellett 
állnia, hiszen egy újságoldalra nem csak a regény szövegét, de legalább még egy, 
vagy inkább két cikket is be kellett tördelnie. (Egy lapszámban három oldalon át 
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közölték a folytatásokat, mindig a szedéstükör alsó felében, vízszintes irányú kettős 
lineával elválasztva a többi újságcikktől.) 
 

 
A 13-as számozású kéziratlap harmadik negyede 

 
A ’b’ típusú jelek szótaghatáron vagy szó elején fordulnak elő a kéziratban, s en-

nek megfelelően a PH-ban ezeken a helyeken szóelválasztást vagy sortörést talá-
lunk. A PH oldalait három hasábos tördeléssel szedték, ami viszonylag rövid, 35–40 
betűs sorokat eredményezett, ezért a sorvégeken gyakran találunk szóelválasztást. 
Valószínűleg a problémásabb helyeket jelölte meg így a szedő, de az is lehet, hogy 
egy nyomdai korrektor: azt a szótaghatárt, ahol a sorvégi elválasztást be lehet iktat-
ni, vagy azt a szóhatárt, amelyet már a következő sorba kell törni. Tulajdonképpen 
mindkét esetben sortörést jelöl, és sokkal gyakrabban fordul elő, mint az ’a’ típusú 
nyomdászjel. 

Ezek mellett KD is használt szabályos korrektúrajeleket. Számos bekezdéshatárt 
utólag akkor is megjelölt bekezdésjellel, ha eredetileg is behúzással kezdte a sort, 
mintegy megerősítve azt. Ugyanakkor többször változtatott a bekezdéshatárokon, 
és ilyenkor is korrektúrajelet használt. Gyakran bukkanunk a szedőpéldányban auto- 
gráf nyomdai utasításra, melyeket a szokások szerint bekarikázva, margón adott meg 
a szerző. Ilyen a VII. fejezet matematikai képlete mellé írt ’ilyen alakban szedendő!!!’ 
megjegyzés, vagy ugyanebben a fejezetben a diáknóták mellett lévő utasítás: ’vers’. 

A 13. lap hátoldalán ceruzával áthúzott, zöld tintával írt szedésterjedelem-számí- 
tást találunk (400.000 n = 50.000), ami a jellegzetes íróeszközt és a kézírás duktusát 
tekintve KD-től származhat. A 18. lapon a lapszámozás körül ugyancsak a szerző 
piros ceruzás kézírásával olvasható szöveg, melyet később ismertetünk. 

A szedőpéldány 176 darab, egységes méretű (225x337 mm) egész vagy több da-
rabból összeragasztott papírlapot tartalmaz, tetején folyamatos szerzői számozással 
a 180. lapig. A 77. lap után a számozás visszaugrik 75-re, így a 75-, 76-, és 77-es is- 
métlődik. Az első fejezetből csak egy lap maradt fenn, ehelyütt legnagyobb a hiátus: 
a számozás alapján megállapítható, hogy hat fólió hiányzik. A második fejezet eleje 
minden bizonnyal az ötödik hiányzó fólió alsó felén lehetett, mivel a fejezetek nem 
kezdődnek új lapon. Egy fólió hiányzik a XIX. fejezetből, egy pedig az utolsó feje-
zetből, a regény végéről veszett el.  
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Az lapszámozást KD több helyütt javítja, ezzel értékes információt adva a re-
gény szerkezetének változásáról: elsőként az tűnik fel, hogy a második fejezet meg-
maradt négy fólióján többször is átjavított lapszámozás szerepel. A zöld tintával írt 
első fázisban a második fejezet második kéziratlapjától (az első elveszett) az ötödi-
kig ez a számozás található: 2, 3, 4, 5. Majd ezt a sort egy következő zöld tintával 
írott fázisban átjavítja: 7, 8, 9, 10. Végül ezt a számozást is korrigálja zöld tintával, 
de több helyütt ceruzával is megerősíti, máshol zöld tintával törli az addigi javításo-
kat, és az egyértelműség kedvéért a sor elejére írja még egyszer ceruzával vagy tintá-
val a végső számozást: 8, 9, 10, 11. 
 

 
Lapszámozások többszöri módosítása a 11. oldalon 

 
Ezekből a változtatásokból egy bizonyos és egy feltételezhető következtetést olvas- 

hatunk ki: bizonyos az, hogy eredetileg a második fejezettel kezdődött a regény. Ezt 
nem csak a rendezett kézirategység átszámozása igazolja, de a fogalmazványok fönn- 
maradt fejezetszámozásai is. A 9-es sorszámmal jelölt töredéklap alján a következő 
fejezet számát találjuk: III. Tehát azon, és az azt megelőző lapokon a második fejezet 
található. Ugyanezen lap verzójára a második fejezet vázlatos felépítését jegyezte fel 
KD ceruzája: „II fejezet / 1) iskola / 2) szertár. / 3) Novák beállitása, előélete, há-
zassága”. 

A letisztázott kéziratban az iskola, a szertár és „Novák beállítása” is a harmadik 
fejezetben olvasható, de a házasságáról majd csak a negyedikben lesz szó. A korábbi 
verzióban tehát a regény a sárkányröptetéssel indul, és az ominózus nyitómondat, 
mely „tökéletesen fölkelti a várakozást”,1 csak utólag, az eredetileg első fejezetnek 
szánt rész letisztázása után kerül a szöveg élére. Ezt a szedőpéldány harmadik feje-
zetének oldalszámaiból tudjuk, ugyanis innen a számozás javítás nélkül folytatódik 
12-vel. 

Az viszont már csak feltételezhető következtetés, hogy a kétszeres átszámozás 
vajon egyszerű tollhiba, vagy még egy utólagos betoldás eredménye. Feltehető, hogy 
az utólag betoldott első fejezetbe, melynek egyetlen fennmaradt lapja javítatlan szá- 
mozású (2), az első átszámozás után KD ismét betoldott egy lapot. Az első átszá-
mozás alapján ugyanis (7, 8, 9, 10) öt fólió hiányzik a kéziratból, míg a végleges 
átszámozás szerint (8, 9, 10, 11) hat lap tűnt el. Az első fejezet nyomtatott változata 

                                                      
1 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban, ItK, 1985/1, 66. 
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alapján kikövetkeztethető, hogy a Hilda és Tibor között lejátszódó rövid jelenet 
kerülhetett utólag a fejezetbe, hiszen az ékelődik úgy a nyitó fejezetbe, hogy értelmi 
torzulás nélkül eltávolítható, és éppen azon a helyen, ahol utána még a majálisozók 
leírása, Vili és Ebeczky párbeszéde körülbelül olyan terjedelmű szöveget tehet ki, 
mellyel együtt a második fejezet hiányzó kezdete kitöltene egy kéziratlapot. De ez 
csak feltételezés. 

A harmadik fejezet öt fólióján ugyancsak találunk javításokat az oldalszámozá-
son. A zöld tintával írt első fázisban a harmadik fejezet oldalszámai folytatólagosan 
következnek: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Majd a következő zöld tintás fázisban a 14-
et átírja 14/a, a 15-öt 14/b, a 16-ot 15, a 17-et 16, a 18-at 17 számra. A legéssze-
rűbb magyarázat az lehetne, hogy egy plusz lapot iktatott be a 14. oldalnál, ekkor 
viszont értelmetlen lett volna a további lapokat átszámozni. Esetleg egy lap kerülhe-
tett törlésre, és ezért történt a visszaszámozás? A következő lap azonban 19-es szám- 
mal (javítás nélkül) folytatódik, így az átszámozás tulajdonképp rontást, egy lapnyi 
hiátust okoz. Valószínűleg ezt a rontást érzékelhette a szedő, aki ceruzájával vissza-
javította a 17-es lapszámot 18-ra, a 16-ot pedig 17-re, és így a 15. és 17. lap között 
keletkezett hiátus.  

Hogy mi késztette átszámozásra Kosztolányit, arra talán a 18-as fólió felső mar-
gójának többször átírt, átsatírozott nyomdai utasításai adhatnak magyarázatot: 
et<18> mp<Aranysárkány. 18 (18-36 [...]) Kiszedetni!! [?]> mc<Aranysárkány. 18-24 18> 
mt<Aranysárkány. 17> vc<Aranysárkány. 18>  
 

 
A 18. számozású kéziratlap tetején a piros ceruzás autográf utasításokkal 

 
Láthatjuk, hogy a tintával írt oldalszám (18) köré piros ceruzás nyomdai utasítást 

ír a szerző: Aranysárkány. (18–36 [...]) Kiszedetni!! Majd a zárójelben lévő számokat és 
az azt követő szöveget grafitceruzával törli, és az oldalszám elé írja: 18–24. Ezután 
szokatlan módon zöld tintával törli ki a számokat, s átírja az oldalszámot is 17-re, 
bár nem biztos az, hogy ez egyszerre történt. Mindenesetre ekkor rontja el a számo-
zást, és miután ezt az oldalt átszámozta, visszafelé is javítania kellett, s valószínűleg 
a 15-nél látta be, hogy ha nem akarja újraszámozni az összes lapot, egyszerűbb a 
14/a és 14/b számokat beiktatnia. A zárójelben lévő számok minden bizonnyal a 
nyomdának átadott oldalakat jelzik. Ugyanilyen jelzés található a 25. kéziratlap tete-
jén, ahol ceruzával az Aranysárkány (regény) (25-28.) megjegyzés olvasható, afféle 
élőfejként vagy ívjelzőként.  
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Fogalmazványok 
 
A másik kézirategység, a fogalmazványok esetenként tartalmaznak autográf számo-
zású oldalakat, ám ezek fejezetenként újrakezdődnek, végleges szerkezetét a regény 
csak a tisztázás során nyerte el. Néhány papírszelet más regények kézirataiból keve-
redett az Aranysárkány lapjai közé (az Édes Anna, a Nero, a véres költő, a Pacsirta című 
regényekből és a Kínai kancsó című novellából egy-egy részlet), ugyanakkor a Pacsirta 
és a Nero kéziratanyagából is előbukkant néhány fogalmazványdarab az AS szöve-
géből. Ezek az azonosítás után eredeti helyükre kerültek.2 

A szöveg keletkezésének különböző fázisában lévő jegyzetek, vázlatok, szöveg-
variánsok akadnak ebben a kézirategységben. A kidolgozott részletek közül fennma-
radt néhány fejezetzáró lap, ezek hátoldalán általában kapkodó, ceruzás írással az 
adott fejezet tartalmi vázlatát találjuk. Nem a következőét, hanem azét, amit a lap 
lezár. Tehát utólag, egy-egy rész befejeztével, esetleg a letisztázás előtt, a végleges 
szerkezet kialakításakor vetette papírra ezeket a sorokat.3 Ilyen például a 9. sorszá-
mú töredéklap verzójáról már idézett három sornyi feljegyzés, vagy a hatodik fejezetet 
záró lap (23.) verzóján ez a szöveg: „találka / város / Tanár Ozsonna Tálaséknál / 
Novák balsejtelme a lányról s a tavaszról”.  
 

 
Az egyik korai fogalmazvány hátlapján látható vázlatpontok az ekkor még II. fejezetről 

 
Az Ms 4615/38 jelzet alatt, a tizedik, két összeragasztott lapból álló fólión, az 

egymásra ragasztott papírok közül az egyik lap hátoldalán a regény tanár szereplői-
                                                      
2 Köszönet illeti a kéziratdarabok azonosításáért Bónus Tibort, Bucsics Katalint és Takács Lászlót. 
3 Bengi László megfigyelése. 
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nek karaktervázlata olvasható. Ez az egyik legkorábbi fogalmazvány, amit később a 
3. fejezet kidolgozásakor használt fel újra – mint papíranyagot.4 

A korai vázlatok alapján a szereplők nevének alakulása is nyomon követhető. 
Csajkás Tibor vezetékneve először Fáy volt, azelőtt pedig Klér Ernő. Pepike a VI. feje-
zet korai variánsában még Jozefin, egy még korábbiban pedig Karolin.5 

Tekintettel arra, hogy a fogalmazványok között található szövegváltozatok a ren- 
dezett kéziratanyaghoz sokféleképp viszonyulnak, gyakran a korai változatok igen 
bizonytalanul illeszthetőek a későbbi tisztázat előzményei közé, kiadásunk ezt a részt 
függelékben közli, mely tartalmazza a tartalmi vázlatokat is, mindig az adott fejezet 
előtt. 
 
A kézirat szövegközlési elvei 
 
A szöveggondozás során arra törekedtünk, hogy a szerzői változtatásokat jól áttekint-
hető formában adjuk közre. Igyekeztünk minél alaposabb tájékoztatást adni a szö-
veg alakulásának állomásairól, azonban az átalakítás módját nem jelöltük. A szerzői 
beavatkozás három alaptípusát: a törlést (abc → ac), betoldást (ac → abc) és a cserét 
(abc → cab) egységesen csereként értelmeztük.  

A kézirat betűhű átírását formai megoldásokkal a következőképpen tagoltuk: dőlt 
betűtípussal kiemelve a szerző korábbi szövegváltozatai, normál betűtípussal szedve 
a kézirat utolsó változata olvasható, az a szöveg, melyet a szerző a kéziratban már 
nem javított tovább.  

A szerző módosításait úgynevezett fázisokra tagoltuk, melyeknek elejét és végét 
kúpos zárójel < > jelöli ki. A nyitó zárójelek előtt alsó és felső indexben található 
rövidítésekkel különböztettük meg a fázisok időrendiségét és az íróeszköz által elkü- 
löníthető rétegét.  

A felső indexben a három fázis nevének kezdőbetűjét adtuk meg: 
– e mint ’előbb’, azaz a kézirat szövegének rekonstruálható legkorábbi változata. 
– m mint ’majd’, azaz a kézirat szövegének későbbi, de nem a legutolsó változata.  
– v mint ’végül’, azaz a kézirat szövegének végső változata. 

A nyitó zárójel előtt alsó indexben szereplő betű jelöli, azt az íróeszközt, amivel 
az adott változtatás történt: 
– ’t’ = zöld tintával 
– ’c’ = grafit ceruzával 
– ’p’ = piros ceruzával 
– ’f’ = fekete tintával írt szöveget vagy módosítást jelöl. 

A szerző azonnali javításait francia idézőjelek között adtuk meg, mindig dőlt be-
tűvel: „a katedra «előtt» közelében foglalt helyet,”  

                                                      
4 Ennek ismertetése: PARÁDI Andrea, „Egy és más az írásról” az Aranysárkány egy kéziratlapja kapcsán = 
„Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Kalligram, Pozsony, 2013. 
5 Lásd erről SZILÁGYI Zsófia, A tökéletes szöveg illúziója, Kosztolányi Aranysárkányának példáján = SZ. Zs., 
A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák, Kalligram, Pozsony, 2005, 55. 
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Fontosnak tartottuk, hogy még az olyan apró, jelentéktelennek tűnő javítást is je-
lezzük, amikor az azonnal törölt szórészlet vagy betű jelzi egy alternatív szöveg for- 
málódását: „Mellényzsebében «a zs» fedőlap nélküli órája.”  

Olyan esetekben, mikor az azonnali javítás egy szó részét, olykor egy betűjét érinti, 
csak az azonnal törölt betűket jelöljük francia idézőjelek között: „hozzá«nk»d” 

A szögletes zárójelek a kéziratközlésben és a főszöveg lábjegyzeteiben is a sajtó 
alá rendezők megjegyzéseit tartalmazzák.  

A gyorsírással lejegyzett szövegek átírásait is szögletes zárójelben adjuk meg, te-
kintettel arra, hogy ezek a megfejtő, illetve a sajtó alá rendező olvasatán alapulnak: 
[gy később] A gyorsírásos rendszer általában nem használ központozást. Ezek a sajtó 
alá rendezők kiegészítései, külön megjegyzés nélkül. A megfejthetetlen gyorsírásos 
szövegeket három pont jelöli, amennyiben egy jel volt értelmezhetetlen: [gy ...], és 
háromszor három pont, amennyiben több mint egy szó maradt megfejtetlenül: [gy ... 
… …]. 
 

További jelölések: 
– [b]: Bekezdést jelölő korrektúrajel rövidítése, azt jelenti, hogy a szerző módosított 
a bekezdések tagolásán, korrektúrajellel új bekezdéshatárt hozott létre.  
– [úb]: Új bekezdés rövidítése. A végleges fázis bekezdéshatárát tördeléssel is jelöljük.  
– [bj]: Betoldásjel rövidítése  
– [h]: Hiányos kézirat rövidítése, a kézirat megsemmisült, sérült vagy lappangó ré-
szeit jelöli. 
– [...] = olvashatatlan szavak 
– [... ... ...] = hosszabb olvashatatlan szövegrészek, függetlenül a szavak számától 
– [?] = bizonytalan olvasat  
– [!] = hibás szóalak  

Nem jelöltük [!]-vel a gyakori vesszőhibákat, a hiányzó gondolatjeleket és az 
egyes magánhangzók (i, ö, ü) hosszú változatainak jelöletlenségéből (vagy épp jelölt-
ségéből) fakadó helyesírási hibákat, illetve azokat a szavakat, melyeket a szerző kö-
vetkezetesen a mai helyesírástól eltérő formában használ (pl. mingyárt). 
 
Az első fejezet fennmaradt kéziratának átírása 
 

[h][Kt] 
– De ne hányd annyira a lábad. 
– Igen – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája. 
Liszner Vili nem «[...]» szépen futott. Ha stilust akart teremteni, mindig elrontotta 

a futamot. et<Csak> vc<Pusztán> a marha-erejével birta. 
Egyik pajtása leemelt«e» a galanyabokorral [!] egy kabátot, vállára tette, panyókára. 
– Vedd föl – szólt – megfázol. Még hűvös van. Különben is mára elég. 
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána át-

engedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt 
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teszik meg s alapjában rokonszenves műkedvelőknek tekinthetők. Darabig nézte 
őket. 

Ez a szokásos tavaszi munka volt, az előtraining, melyben a nyolcadik osztály 
sok diákja vett részt. «Tornaing» Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely 
szabadon hagyta térdüket, ellenben szöges cipője csak neki et<volt,> vc<volt, s> a 
többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette 
meg. 

Elkérte pisztolyát, hóna alá csapta, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszél-
getni. Most tünt föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel maga-
sodott ki közülük. 

Körötte a városerdő lélegzett, titáni, zöld tüdejével. Amerre lépett, szögescipője 
gyöngyvirágokat, vadnefelejtseket tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna 
rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a 
vidéket, keserű «lehell» leheletükkel. 

Ebbe a déli városkába előbb érkezett a nyár, mint egyebüvé. Áprilisban leesett 
egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a 
langyos ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemé-
nyek, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok, összegöngyölt 
selyemzsebkendők módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szél-
ben. 

Vili, a két bajnokkal a gyöpön et<át egy> vc<egy> valamivel lejjebb levő tísztásra 
«ballagott» tartott. A fanyar homályban rezgőnyárfák törzsei feszültek, «mint» mint a 
székesegyház pillérjei és lombkoronáik úgy zúgtak a gyenge szellőben, mint a temp-
lomi orgonák. «begon» Topolyafák keresték seprűs ágaikkal az eget. Tölgyek 
bólongtak, komolyan, a vizesés szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok 
majdnem gyermekeknek rémlettek. 

– Hány óra lehet? – kérdezte Vili. 
A célbíró, Packa a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak a másodperce-

it nézte, s most a polgári valóságra ocsúdott: 
– Hat. 
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s 

hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját. 
Nem közönséges óra volt ez. 
Azon a három mutatón kívül, mely minden zsebórán megtalálható, még kettő 

mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek el, s egy másik másod-
percmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri et<a távokat.> mc<az időt.> vc<a 
perceket.> Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor átcsúszott a hatodik 
osztály vizsgáján. 

De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt. [h] 
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Az első fejezet egyetlen megmaradt kéziratlapja 

 
 
 


