
TÁJÉKOZTATÓ

A  vörös postakocsi Krúdy Gyula legnagyobb sikerű, legtöbb kiadást megért 
regénye. Először A  Hét című hetilap közölte 1913-ban, 15 folytatásban. A fel- 
szabadulásig ötször adták ki; az 1925-ös, illetve 1928-as Gyűjteményes kiadás szá
mára az író néhány részletében átdolgozta a regényt, de ezt az 1948 óta megje
lent öt magyar és több külföldi edícióban nem vették figyelembe. így a soroza
tunkban megjelenő szöveg 1928 óta az első hiteles textus.

Az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényt (amely kétszer is helytelenül, 
„őszi utazás a vörös postakocsin” címmel látott napvilágot) az író az 1917-es 
Magyarország-beh 43 folytatásos megjelenés, majd az ugyanez évi első kötet
kiadás után a Gyűjteményes kiadás számára alaposan átdolgozta. Új Előhang-ot és 
bevezetést írt hozzá, egész fejezeteket kihagyott, máshová hosszú oldalakat be- 
toldott. Ezeket a változtatásokat az utóbbi évek edíciói ugyancsak nem vették 
figyelembe; ezért az „Őszi utazásokénak is 1925 óta itt, először jelenik meg az 
író által véglegesnek tekintett szövege.

A Nagy kópé első kiadása Bécsben jelent meg, 1921-ben a Pegazus Verlag-nál. 
Második edíciója 1944-es keltezésű jABC Könyvkiadó/; az előző életmű-sorozat
ban 1957-ben a Rezeda Kázmér szép életé-vei és A z  utolsó gavallér-tsl egy kötetben 
került az olvasók kezébe. A jelenlegi a regény negyedik kiadása.

Az 1920-as keltezésű Velszi herceg először a Pesti Naplóban 1924-ben, 34 foly
tatásban, majd a már említett Gyűjteményes kiadás-hsa jelent meg, ezután 1944- 
ben az ABC Könyvkiadónál; harmadik edíciója 1958-as keltezésű, az életmű
sorozatban a Bukfenc-cél és a Primadonná-val egy kötetben. A jelenlegi a regény 
negyedik megjelentetése.

A Rezeda Kázmér szép élete először a Pesti Naplóban, 1933-ban „így volt 1914— 
ben” címmel, posztumusz műként jelent meg.Jelenlegi címét a Griff Könyvkiadó
nál, 1944-ben kapta, és jóllehet nem az írótól származik, mostani, az Olcsó Könyv
tár kiadását követő negyedik edíciójában is meghagytuk, mert a mű ezen a címen 
vált közismertté.

A Kékszalag hősé-t Krúdy 1930-ban írta, a Pesti Naplóban 1931. január 11-től 
62 folytatásban jelent meg. Az első rész kézirata a Széchenyi Könyvtárban meg
található; ezen a szövegen az író jelentősen változtatott. Két fejezetet áthelyezett,
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több bekezdést kihagyott, hosszú betoldásokat alkalmazott. Ezt az előző (1956-os 
és 1964-es) kiadás szerkesztői nem vették figyelembe. Úgy véltük azonban, hogy 
itt is az író által revideált szöveg a mérvadó, és ezért jelen kiadásunkban -  a foly
tatásos megjelenésnek megfelelően a mű címéből elhagyva a névelőt -  ezt a hite
les textust adjuk az olvasó kezébe.

A hat regénynek -  amely Rezeda Kázmér és Alvinczi Eduárd „utazásait” tar
talmazza -  az író intencióinak megfelelően az Utazások a vörös postakocsin össze
foglaló címet adtuk. A kétkötetes gyűjtemény ebben a formában most jelenik 
meg először.


