
A Napraforgó először a Virradat-ban jelent meg 1918. január 23-tól május 30-ig, 
36 folytatásban, Napraforduló címmel. Még ugyanebben az évben két kötetkiadást 
is megért a Kultúra Kiadónál. Ezután az író fölvette az Athenaeumnál 1925-ben 
megjelent, majd 1928-ban megismételt Krúdy Gyula Munkái című sorozatba 
(V. kötet). 1944-ben a Franklin Társulat Nagy Magyar Elbeszélők sorozatában 
látott napvilágot. Az előző életműkiadásban a Magvető Könyvkiadónál az Asz- 
szonyságok díjá-va\ egy kötetben, 1958-ban jelent meg. Legutóbbi kiadása 1975-ös 
keltezésű (Nyolc regény -  Szépirodalmi). Az 1925-28-as kiadás számára az író 
kisebb kiigazításokat végzett a regényen, mintegy tizenöt-húsz mondatot törölt, 
illetve körülbelül ugyanennyit beírt a regénybe, csaknem száz kisebb-nagyobb 
javítást eszközölt a szövegen. Ezt a legutóbbi három kiadásnál nem vették figye
lembe : így 1928 óta mostjelenik meg először a Napraforgó teljes, hiteles szövegével.

A Kleofásné kakasa, amelyben az író a Napraforgó hősének, Pistolinak sorsát 
írja tovább, először az Újság-bán jelent meg, 1919. szeptember 30-tól október 
19-ig, 17 folytatásban. Könyvalakban az Athenaeum adta ki 1920-ban A betyár 
álma, Kleofásné kakasa és más elbeszélések című kötetében. 1957-ben a Szépirodalmi 
Kiadó Magyar klasszikusok sorozatában, a Krúdy Gyula: Válogatott novellák című 
gyűjteményben került az olvasók kezébe. Megjelent a Szépirodalmi Kiadó Magyar 
Elbeszélők sorozatában 1961-ben is, majd 1962-ben Bukarestben, illetve Kolozsvá
rott, a magyar-román közös kiadás keretében Krúdy Gyula válogatott elbeszélései
nek címadó novellájaként. Legutóbb 1975-ben a Nyolc regény című gyűjteményben 
adta ki a Szépirodalmi Kiadó. Ez a hatodik kötet-edíciója.

A z útitárs először a Déli Hírlap-bsn jelent meg 1918. augusztus 1 i-től szeptember 
i-ig, 19 folytatásban, majd a következő évben a Franklin Társulat kötetben is 
kiadta. 1959-ben, az előző életműkiadás sorozatában az N. N. című regénnyel 
egy kötetben, majd 1966-ban ugyancsak az N. N.-nel a Helikon kiskönyvtár-bin 
került kiadásra. 1975-ben a Szépirodalmi Kiadó jelentette meg a Nyolc regény 
című válogatásban. Ez az ötödik kötetkiadása.

A Pesti nőrabló először a Magyarország című napilapban 1918. december i-től 
1919. január i-ig, 24 folytatásban jelent meg Csinosi vagy egy tél története címmel.
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A kisregény első kötetkiadásai 1922-es keltezésűek: A nő-vadász címmel Aradon 
a Fórum Kiadó jelentette meg az Erdélyi Könyvtár I. 2. sz. köteteként; Pesti nőrabló 
címmel pedig a Tolnai Regénytárban került kiadásra (Az öreg gárdista című elbeszé
léssel együtt). Harmadik kötetkiadása 1947-es keltezésű, a Fehér Fíolló könyvek 
sorozatában. Kiadták a Szépirodalmi Kiadó Magyar Klasszikusok sorozatában a 
Krúdy Gyula: Válogatott novellák című kötetben is. Ötödik kötet-megjelenése 
1962-es keltezésű: Bukarestben, illetve Kolozsvárott magyar-román közös kiadás
ban a Kleofásné kakasa -  Krúdy Gyula válogatott elbeszélései című kötetben található. 
Az előző életműkiadás sorozatában a Jockey Club című kötetben látott napvilágot. 
Itt az 1922-es Tolnai Regénytára-beli, valamint az 1947-es és az 1957-es kiadástól 
eltérően, visszatértünk az 1922-es Erdélyi Könyvtár szövegéhez, amely az Előhang-ot 
és zz I. jelzésű fejezetet, valamint az eredetileg II. jelzéssel ellátott fejezet későbbiek
ben kihagyott első mondatát is tartalmazta. Ú gy gondoltuk, ez a teljes, hiteles 
szöveg -  jóllehet az író életében ugyanabban az évben (1922-ben) datálódott 
két utolsó kötetkiadása. Lényegében ezt igazolta a Szépirodalmi Könyvkiadó 
1974-es Flóták és lugasok című kiadványa is, amelyben a kisregény egy, az író 
tervezte trilógia tagjaként, a Joannovich Ernő Krúdy-gyűjtő hagyatékában talált 
szöveg alapján A tőrmester címmel jelent meg. Ez a szöveg olyan minimálisan 
-és nem is mindig előnyösen -  tér el az Erdélyi Könyvtár-bán megjelent textustól, 
hogy helyesnek tartottuk visszatérni az író életében könyvalakban is megjelent 
utolsó, legteljesebb kiadás szövegéhez. A különböző szöveg- és címváltozatokat 
is figyelembe véve a Pesti nőrabló ezúttal nyolcadszor jelenik meg kötetben.

Az Asszonyságok díjá-t zz író Zsuzsa lánya születése feletti örömében írta, és 
1919-ben könyvalakban jelent meg először Rácz Vilmos könyv- és lapkiadó vállala
tánál, bibliofil kiadásban is. Második kiadása 1949-es keltezésű, a Révai Könyvkia
dó vállalkozása. Az előző életműkiadásban, 1958-ban jelent meg a Napraforgó-val 
egy kötetben. Majd 1968-ban ugyancsak a Szépirodalmi Kiadónál a Magyar Elbe
szélők sorozatban látott napvilágot. Legutóbb a már többször említett Nyolc regény 
című gyűjteményben került az olvasók kezébe. Ez tehát a hatodik kötet-edíciója.

Az N. N. először a Magyarország című napilapban jelent meg 1920. február 
17-től április 20-ig, 44 folytatásban. Első kötetkiadása 1922-es keltezésű (Athenae- 
um), és az Egy szerelem-gyermek regénye alcímet viseli. Az 1925-ben és 1928-ban 
az Athenaeumnál megjelent gyűjteményes kiadás IX. kötetében A betyár álma 
című novellafüzérrel együtt adták ki. Az előző életműkiadásban 1959-ben a Szépi
rodalmi Kiadónál A z útitárs-sz\ egy kötetben jelent meg. Ezt az edíciót megismétel
ték 1966-ban. Ez tehát a regény ötödik kötet-megjelenése.
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