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Apodolini kísértet első kiadása 1906-ban jelent meg a Budapesti Hírlap Újságválla
latnál, második (megcsonkított) kiadása 1907-es keltezésű, a Magyar Kereskedelmi 
Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó Vállalat (Tolnai Világlapja) támogatásával került 
a könyvpiacra. Harmadszor 1920-ban az Athenaeum könyvtár 65. köteteként adták 
ki, majd ugyancsak az Athenaeum jelentette meg keltezés nélkül, 1925-1928 kö
zött -  a Krúdy Gyula Munkái című gyűjteményes kiadás VT. köteteként -  a ne
gyedik kiadást. Ebből az edícióból utánnyomás is készült. (1941-ben Podolinske 
Stradidlo címen Liptószentmiklóson szlovák nyelvű kiadása jelent meg.) Az ötödik 
kiadás a Dante Könyvkiadónál, a hatodik 1957-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó 
Olcsó Könyvtárában, a hetedik 1962-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó és a SZÖ - 
VO SZ közös vállalkozásában, a Kincses Könyvek sorozatában, a nyolcadik kiadás 
1964-ben az életmű sorozatban a Szépirodalmi Könyvkiadónál, a kilencedik kiadás 
1966-ban ugyancsak a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A jelen 
kiadás a mű tizedik megjelenése.

Az Andrdscsik örököse először 1906-ban, az Új Időkben, Aitdrdscsik örökösei címen 
jelent meg, folytatásokban. Kötetben első ízben az Univerzális Könyvtárban, a 
Singer és Wolfner Kiadónál adták ki 1909-ben Andrdscsik öröksége címmel. 1911-ben 
az Egyetem es Regény tárban ugyancsak a Singer és Wolfner Kiadónál már az 
Andrdscsik örököse címet kapta, és ezt a rímet viseli az 1914-es keltezésű kiadás is 
a Világkönyvtárban és az író összegyűjtött munkáinak sorozatában. A felszabadu
lás után először az életmű sorozat Mdkvirdgok kertje című kötetében, a Magvető 
Könyvkiadónál, 1961-ben jelent meg. Az utánnyomásokat nem számítva ez a re
gény ötödik kötetkiadása.

A  bűvös erszény először a Vasárnapi Újság 1908-as évfolyamában, 15 folytatásban 
jelent meg. Kötetben első ízben még ugyanebben az évben a Grill-Franklin Kiadó
nál, a Magyar írók Aranykönyvtára sorozat 27. köteteként látott napvilágot. Má
sodik kiadása 1909-es keltezésű, a Franklin Kiadó gondozásában jelent meg, har
madik kötetkiadása pedig az életmű sorozat Jockey Club című kötetében a Magvető 
Könyvkiadónál 1964-ben. Kötetünkben negyedszer kerül az olvasók kezébe.

A  Régi szélkakasok között először az Élet című hetilapban jelent meg, 1909 októ
berében és decemberében, folytatásokban. Első kötetkiadása az életmű sorozat 
A z aranybdnya című kötetében 1960-ban a Magvető Könyvkiadónál került az ol
vasók kezébe. A  jelenlegi a regény mdsodik kötetkiadása.
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