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Kötetünk Krúdy Gyula 1923-26-ban írt regényeit tartalmazza.
A Repülj, fecském! először novellasorozat formájában a Pesti Napló 1923-as év

folyamában május 13. és november 11. között jelent meg, 8 folytatásban. A címa
dó elbeszélést A z Újság 1923. június 17—1 számából illesztettük az első kötetkiadás 
elé, amely 1964-ben látott napvilágot a Magvető Könyvkiadó Jockey Club című 
gyűjteményében. A jelenlegi kiadás a kisregény második megjelenése.

A Rózsa Sándor először A z Újság-ban jelent meg 1923. szeptember 2. és 1923. 
október 23. között, 13 folytatásban, Sándor bácsi címmel. Első kötetkiadása a BÉ
TA kiadónál ugyancsak 1923-as keltezésű és a Rózsa Sándor, a betyárok csillaga Ma
gyarország történetében címet kapta. Ezt a címet és szöveget vettük át az előző élet
műkiadás Mákvirágok kertje című gyűjteményében, amely a Magvető Kiadónál 
jelent meg 1961-ben. A regény 1971-ben a Móra Kiadónál és 1973-ban Bukarest
ben is napvilágot látott. A jelenlegi tehát az ötödik kötetkiadás.

A z utolsó gavallér először a Pesti Napló-ban jelent meg 1924. január 30. és febru
ár 28. között, 25 folytatásban, A z utolsó magyar gavallér címmel. Első kötetkiadása 
1925, a második 1928-as keltezésű. Mindkét alkalommal már A z utolsó gavallér cí
met kapta az írótól, és a Velszi herceg című regénnyel együtt jelent meg, az Athe- 
naeum gondozásában, a gyűjteményes sorozatban. 1944-ben az ABC kiadónál 
adták ki a Velszi herceg-gel és a Nagy kópé-val együtt. Az előző életműkiadásban a 
Rezeda Kázmér szép élete és a Nagy kópé című regények társaságában jelent meg, 
1957-ben, a Szépirodalmi Könyvkiadónál. A jelenlegi az ötödik kötetkiadása.

A Jockey Club először a Színházi Élet-ben jelent meg 1925. július 5. és szep
tember 20. között, 13 folytatásban. Első kötetkiadása a Magvető Könyvkiadónál 
látott napvilágot a Jockey Club című gyűjteményben. A jelenlegi a regény máso
dik kötetmegjelenése.

A templárius először a Világ című napilapban jelent meg 1925. augusztus 9. és 
október 7. között. Első kötetkiadása 1926-os keltezésű: az Aranyidő című regény
nyel együtt jelent meg, a Grill kiadónál. Másodszor a Szépirodalmi Kiadó adta ki
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1960-ban, ugyancsak az Aranyidó-vei egy kötetben. Gyűjteményünkben harmad
szor jelenik meg kötetben.

A Primadonná-t a Színházi Élet közölte 1926-ban január 17. és május 9. között, 15 
folytatásban. Első ízben a Bukfenc és a Velszi herceg című regények társaságában je
lent meg kötetben, a Szépirodalmi Könyvkiadónál, 1958-ban. A jelenlegi megje
lenés a Primadonna második kötetkiadása.
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