
FRANZ HODJAK

Franz Hodjaknak ördöge
van. Jóban van az (Ő1Zö és
egyéb) angyalokkal, a virá
gokkal, a szavakkal, a szó
közökkel, a belső és külső

neszekkel, tud valamit Jó
násról, a csendről, Szók
ratészröl, 5avonarolár6l, de
amai vagányokról isegyets
mást. Sarról a hideg, vizes
teremről, ártatlan nagy tük
reivel, ott legbelül. Érzéke
nyen reagál avilág abszurd
történéseire, magabiztosan
egyensúlyoz a kötélen, pe
dig az nincs iskikötve. Ked
vesen fanyar hangja valami
mély illúziótlanságr61 árul
kodik, deaz eredendő em
beri sebzettség be is
gyógyul rögvest, a versek
olvasása közben, megaI
szik, mint árnyékban a tej,
mint estére a rucahápogás.
Tétova ódák arról, hogy az
élet furcsa, és felfoghatat
lan, és szép, és szomorkás,
és édes. És arról, hogy egy
szer majd meghalunk. Franz
Hodjak a háború utolsó er
délyi évében, 1944-ben szü
letett Nagyszebenben, a
német kultúra egyik felleg
várában, fiatalon segéd
munkás, egyetemi tanulmá
nyai után lektor a soknem
zetiségű Kolozsvárott. Imi a
hatvanas évek második fe.

Iében kezd, a sztálinizmus
és a szocialista realizmus
ötiilete után, amásik, adik
tatúra és aszemélyi kultusz
még nagyobb, ember- ésal-

Jónás kínja
a némaságot
csak a némaságot a halgyomrában
ne

csak a terhet
hogybeszélni kell

Herkules muszáj
munkái
ésvégül
a legutols6 hegymögöttis
egy legelső

nincs megérkezés nincs nyugalom
nincs bizonyosság csak az a hegy
mindig s újra
és mögötte
ami6ta világa világ
az (géret földje

Savonarola
mily halkan döntenek, milyenhalkan!
s meg újságot olvasol gyanútlan,
márkötikis tagjaid
láthatatlan kezek.

monddki ó1cet, gondolataid irányát!
hisz csak ellenfélként vagy erős,

tudod te j61. keresztfát ácsol
a csend. és lassan benövi szádat a gaz.
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kotásellenes őrülete előtt,

azokban az években, amik a
tényleges szabadság, nyi
tottság, szellemi pezsgés,
mélt6ság, értelmes munka
és nagy mozgásterek igé
zetével kecsegtettek egy
ideig. Először játékból ír,
megtiszlítandó a nyelvet a
kliséktöl, az irodalmat apro
vincializmustól, később e1hí
vatotlságból, egyre inkább
befelé fordulva, kiábrándul
va, mentve amenthetőt, ér
tékteremtoo, és értékőrzőn.

197G-töI 1992-es németor
szági kitelepüléséig ahárom
nyelven publikáló Dada Kia
dó német lektora, ahol a
sors fintoraként első tevé
kenysége éppen saját első,
a kiadók decentralizálása
miattmég kallódó éskiadat
lan kéziratának elbírálása.
Az évek alatt jellegzetes
versvilágot teremt, pontos,
szigorú cezúrákkal, senkivel
össze nem téveszthető han
gon. Németországban már
kitelepedése előtt is felfi
gyelnek rá, azóta is rend
szeresen részesül díjakban,
kitüntetésekben, alkotói
öszlöndíjakban. A legkivá
lóbb kortárs német lírikusok
és elbeszélők (rnonodrá
mákat, regényeket, elbe
széléseket isír) között tart
jákszámon, számos nyelv
refordftotlák már. Ömaga
is fordít, többnyire román
ból. Jelenleg Usingenben
él, magyar feleségével,
Frankfurt mellett. Néha ká
vézik. Néha rágyújt. Köz
ben ördöge van. Angyalok
kal paroláz. (H. S.)

ágyban még
ésfölkelni, mégis
szemet tágra nyitni
ésdarabokban, mégis
mi Atyánk,ki alszol még
hagyj magam is pihennem
nekönyörögj, kérlek
de a Bibliát, azt forgattad-e?
s ezt mindkomolyan gondolod?
egyáltalán, belegondoltál-e?
ésa nyelv, Uram, a mi legvégsőmenedékünk?
büntetsz, s mégazt sem tudod, ki vagyok
hátj6, rendben, a törvény te vagy,
a szabályt te tudod
őrült lennék?
meglehet
de egyszer rám nyitsz
egyszer te kopogsz

ÚJ, lépések nélkül
(Eszaki tangó)
Hanem hátgondold megj61,
minden léptedet angyalok őrzik,

vigyáz6 szemüket a konyhában is
rád vetik, ott vannak veled az Északi
sarkon, a következő fordul6nál,
álmaidb6116gnak ki, bea szivarfüstbe,
ők mosolyognak rád a levelezőlapokr61

ésők fogják lekezedet is, hogy a világot
elnehagyd, magadat nekünkmegvigyázd.

Halmosi Sándor fordításai
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