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A  magyar jakobinusok először a Világ című napilap első évfolyamában, 1910. július 
3-tól augusztus 25-ig huszonkilenc folytatásban, A  mécses elalszik címmel jelent meg. 
Könyvalakban először A  Képes Hét Könyvtárá-boxi, 1912-ben A  magyar jakobinusok 
címmel került az olvasók kezébe. Második kötetkiadását a Népszava Könyvkiadó 
1948 könyvnapjára bocsátotta ki, harmadszor a Szépirodalmi Kiadónál 1962-ben 
A z  ál-Petőji-vd egy kötetben jelent meg. Ez a regény negyedik kiadása.

A  Francia kastély először az Új Idők című folyóiratban jelent meg 1912. március 
10. és június 16. között tizenhat folytatásban, majd ugyanebben az évben a Singer és 
W olfner cég adta ki. Második kötetkiadása a Krúdy Gyula Összegyűjtött Munkái so
rozatban, 1914-ben került az olvasók kezébe. A z író által véglegesített változatot 
1917-ben ugyancsak a Singer ésW olfner cég adta ki a Milliók Könyve sorozat 49. fü
zeteként. 1943-ban az Új Idők kiadásában a Szindbád három könyvé-ben jelent meg. 
1957-ben a M agvető Könyvkiadó adta ki a Szindbád-gyűjteményben, majd a Szép- 
irodalmi Kiadó jelentette meg kétszer a M agyar Helikon Szindbád-kötetében. Ez te
hát az első Szindbád-regény nyolcadik kötetkiadása.

A  Mákvirágok kertje első ízben a Vasárnapi Újság-bán, 1913. január 5-től február 
23-ig nyolc folytatásban jelent meg. Első kötetkiadása 1914-es keltezésű, a Franklin 
kiadónál. Másodszor 1961-ben az életmű-kiadás keretében a Magvető Könyvkiadó
nál, a hasoncímű kötetben került az olvasó kezébe. A  jelenlegi a kisregény harmadik 
kötetmegjelenése.

A  Palotai álmok először a Magyar Figyelő című folyóiratban, 1913. július i-től 
szeptember ló-ig folytatásokban látott napvilágot. Első kötetkiadása a Krúdy Gyula 
Összegyűjtött Munkái-bza, 1914-ben a Singer és W olfner kiadónál jelent meg. Má
sodszor 1943-ban ugyanez a kiadó adta ki az Új Egyetemes Regénytdr-ban.. Harmad
szor az életmű-sorozat keretében a Magvető Kiadó A z  aranybánya című kötetében 
került az olvasók kezébe. A  jelenlegi a regény negyedik kötetkiadása.

A  Bukfenc először a Magyar Színpad 1917-es évfolyamában, szeptember 15-től 
november 11-ig 43 folytatásban jelent meg. Első kötetkiadása A  Kultúra Regénytára 
első köteteként, az író előszavával, 1918-ban látott napvilágot. A  következő évben 
ugyancsak a Kultúra Könyvkiadónál jelent meg a regény második kötetkiadása, 
mégpedig „az író új befejezésével” . Krúdy új előszót is írt a kiadáshoz és az addigi 
tizenkét fejezethez három újat csatolt („A  vadliba tanyája” ; „A z  útitárs halk hang

383



ja ” ; „Gyermektelenek” ). 1921-ben megjelent (ismét a Kultúra sorozatában) a re
gény harmadik kiadása, ezt 37 évre rá a Velszi herceg-gél és a Primadonná-val egy 
kötetben követte a negyedik teljes szövegű kiadás a Szépirodalmi Kiadónál. A  jelen
legi -  ugyancsak teljes szövegű, az író előszavait is közlő -  kiadás a regény ötödik 
kötetmegjelenése.
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