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Ára: 1000 Ft. El�fi zetés: 6000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen, 

valamint a szerkeszt�ségben.

A Napút elérhet� az interneten: http://www.naputonline.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

A folyóirat támogatói:

„Bár Rejt� Jen� és P. Howard neve összetartozik, nem egészen fedik 

egymást. (Maga az író is nyomatékosan elhatárolta magát »Howard«-tól, 

a jóhiszem� balek írótól…) Jóllehet Rejt� sikert aratott kabarétréfáival 

és operett-szüzséivel is, igazán híres a P.  Howard álnéven megjelent 

kalandregényei révén lett, s nemcsak életében, hanem halála után is. 

Napjainkban ismét játsszák kisebb-nagyobb színpadi m�veit, ám aligha 

kétséges, hogy els�sorban regényei kitartó népszer�sége fordította 

feléjük a fi gyelmet.” (Veres András)

„Hogy a Senkinek keresztneve is van, nem újdonság. Erre legkorábbi 

adatom 1561-b�l való: ekkor jelent meg névtelen szerz�t�l az A letter 

of Ni cholas Nemo, Londonban, a Rowland Hall kiadásában. Nálunk a 19. 

század elején a Senki Pál név terjedt el a ponyvanyomtatványokban, de a 

hazai anyagból ismerünk Senki Jancsit és Senki Pistát is.” (Szigeti Csaba)

„Az igazság kedvéért jegyezzük meg: a »kései« (keser� ezt a jelz�t egy 

38 éves kort sem megér� emberre vonatkoztatni…) Rejt� költ�ként 

sem vallott volna szégyent. Már ha közreadta volna �ket – és persze 

akadnak azóta sem publikált költeményei. Kevés kivétel gyanánt ajánl-

ható a Különbéke és a Sír (a) felirat (utóbbi szigorúan autentikus szö-

veggel, lásd Wikipédia!).” (Thuróczy Gergely)

„Tuskó Hopkins, miután legjobb barátja, Reich Jen� 1940. január else-

jén meghalt, úgy döntött, hogy nem vendégeskedik tovább a jevdakovói 

munkaszolgálatos században, és lesz, ami lesz, lelép. A kantinban, ahol 

a szakácsok a másnapi csalánlevest f�zék, magához szólított egy kést, 

és hajnalban egy szelíd, szinte bocsánatkér� mozdulattal elnyisszan-

totta a barakk el�tt �rt álló baka torkát.” (Péterfy Gergely)

Rejtőtől Péhovardig


