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m et viselte) és A MAGAS ABLAK-ból (Az ÖLES 
ideje címmel); a H osszú  álom pedig H um ph
rey Bogarttal a főszerepben óriási siker volt. 
A CBS rádió 1948-ban sorozatot sugárzott 
Philip Marlowe kalandjai címmel. C hand
ler és Alfred Hitchcock együttm űködése Pat
ricia H ighsm ith Idegenek a vonaton című 
m űvében azzal végződött, hogy Hitchcock 
1950-ben kirúgta C handlert.
5. C handler kortársai közül Cornell Woolrich 
(1903-1968) erős, feltűnő, egyéni tehetség, 
aki egy nagyon különböző „noir” árnyalatban 
írt: kevésbé szabályos, m int C handler, és kísér- 
letezőbb a hang , a form a, a tém a tekintetében. 
C handlertő l eltérően  6 nem  kreált egyetlen 
nyomozót, akinek figuráját az olvasók regény
ről regényre azonosíthatnák. M inden egyes 
könyve különbözik az előzőtől: a HALOTT FÉR
FIHOZ mentem feleségül (1948) álom szerű, 
egyes szám első személyű vallomás, fantaszti
kus véletlenekből és valószínűtlen fordulatok
ból szőtt mese valamelyik azonosíthatatlan 
am erikai városban; a komolyabb történelm i 
krim i, a  Keringő A SÖTÉTSÉGBE (1947) pazar
lóan részletezett beszámoló egy am erikai üz
letem berről, akit elcsábít egy fem m e fatale 
szélhám osnő, és a b ű n  világába rán tja  a szá
zadfordulós A m erikában. Woolrich írta A 
HÁTSÓ ABIAK, A FANTOM HÖLGY, A MENYASZ- 
SZONY FEKETÉT VISEL és a BELE AZ ÉJSZAKÁBA 
című m űveket; novellái közt olyanok vannak, 
m int a VÁMPÍROK NÁSZÚTJA, Az ÉLET SÍRJA, MA 
VESZÉLYES VAGYOK, A DZSUNGELHALÁL UTCÁ
JA. A pszichológiai h o rro r  m estereként Wool
rich is kultikus figurává lett a halála u tán , bár

sosem érte  el C hand ler jelentőségét és üzleti 
sikereit. Akárcsak C handler, 6 is kem ény alko
holista volt, aki halálra itta m agát; rem eteként 
halt meg.

C hand ler fiatalabb kortársai és követői kö
zül Ross M acDonald (1915-1983) em elkedik 
ki. Az ő m agánnyom ozója, Lew A rcher m utat 
ném i rokonságot Philip Marlowe-val, és talán 
nem  kevésbé karakteres figurája a (férfi) kép
zeletnek; de a kaliforniai környezet, m elyben 
ő utazik k itartóan az igazságot keresve (bár 
A rcher valójában a kegyelm et keresi, de az 
igazságot találja), a  külvárosi Amerika, melyet 
áüagem berek népesítenek be, az olvasó szá
m ára valóságosabbnak tűnik, m int C hand ler 
regényeinek helyszíne. Lew A rcher m egta
nu lta  Marlowe-tól a jó l form ált hasonlat le
fegyverző erejét, de az ő hangján  a nyelv m ű 
vészien m érsékeltebb, kevésbé erőltetett, kirí
vó és bántó. M acDonald A BORZONGÁS című 
krim ijében szerepel egy férfi, akinek az anyja 
a felesége -  vagy a felesége az anyja? - ,  ami 
a rra  utal, hogy a szerző fantáziáját m egm oz
gatta C hand ler m agánélete. Míg C hand ler 
zsúfolt és zavaros krim ijeit nagyrészt a vélet
lenek szervezik, az em beri kapzsiság motiválja 
őket, és ritkán m agyarázhatók logikusan, 
M acDonald krimijei gondosan kitervelt csalá
di d rám ák, am elyekben a rosszindulatú m últ 
betör a jelenbe. A klasszikusan tragédiái -  
vagy freudi -  determ inizm us a kulcsa Mac
Donald finom an kiélezett rejtélyes tö rtén e
teinek, melyek nyugodtan  javasolhatók m ég 
am az olvasók szám ára is, akik elem i averzióval 
viseltetnek a krim i m űfaja iránt.
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Egy körkérdésre 
Hommage ä Radnóti Fifi

Azt kérdik, élsz-e még, 
vagy a feledés futó pora fed már, 
a műved eleven-e, mint az eleven víz, 
vagy becsukott könyv, halott papiros?
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Fütyülök rájuk! -  fütyüli a szél.

Rigó rajong: Fanni még mindig él!
A rőt sövény előtt. A haja rég ősz, 
edzetlen szemnek régtől ismeretlen, 
ötvennégy éve már egy másféle menetben, 
másféleképpen mozgó zűrzavarban 
mozog a versbe zárt örökre mozdulatlan, 
telente felhúzza a kezére a kesztyűt.

Egy csésze alján barna színeződés -  
azt nem oldja semmilyen tisztítószer, 
nem tűnik el, csak a csészével együtt.

1998. Budapest.
A hitves és a másik, akivé lett,
szép mint a fény és oly szép mint az árnyék.
A Pozsonyi úton vett nemrég csirkemellet, 
s egy kis kutyája is volt, egy tacskó, sokáig.
A költő özvegyének tetszik lenni? -  Nem 
tetszett, nem játszotta el ezt a szerepet; 
váljon csak ketté, ami szétesett, 
maradjon az a Fanni legenda, nem valóság, 
mert a valóság lop, csal, hazudik, 
gúnyt űz saját magából, úgy nevel, 
bolond a jámbor, mikor esküszik rá, 
s kap utána, mint akit szárny emel.
A  valóságban aki elmegy -  elment, 
s ha visszatér is, soha nem oda, 
s megy az is, aki nem megy sehova, 
postást vár, vizet forral, kenyeret szel -  
utak porát nyeli minden szelettel.

Most kislány korából -  Jössz? -  korcsolyázni hívják, 
s ő vidáman integet vissza: Mindjárt!
Mindjárt felnő. Nyár lesz. Hol lenne, ha nem itt? 
Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.
Metronóm kattog: egy-két, egy-két, egy-két...


