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A német nyelvterület irodalmában sajátságos helyet foglal el Svájc. Modern lírájáról alig 
egy évszázada beszélhetünk – a közmegegyezés szerint Gottfried Keller halálának évé-
től, 1890-től számolják születését, de első szárnypróbálgatásait 1906 körülre teszik.
Igazából a próza és a dráma dominál e kis alpesi országban, mint ezt a Die skeptische 
Landschaft – Deutschsprachige Lyrik aus der Schweiz seit 1900 [Kétkedő tartomány 
– Svájc német nyelvű lírája 1900-tól – Verlag Philipp Reklam jun. Leipzig, 1988.] is meg-
állapítja, amelyből összeállításom zömét szálazgattam egybe.
A két világháború közötti izmusokon edződött költészetük valójában a negyvenes évek 
végétől izmosodott meg, és jó negyedszázad múltán munkált ereje teljében, majd ezred-
fordulónk táján stagnálni és lankadni kezdett.
Talán csak az 1922-es születésű Erika Burkart kivétel, akit Európa-szerte a német líra 
„nagyasszonyának” tartanak, akinek nem csupán reprezentálnia, de összegeznie is sike-
rült mindazt, ami a kortárs svájci költészetben fellelhető. Az utóbbi másfél-két évtizedben 
a neue Innerlichkeit (új bensőségesség) felé hajló opuszai – melyeket az ilyen hangütésű 
Langsamer Satz (Lassú mondat) és az Ortlose Nähe (Hely nélküli közelség) [Amman 
Verlag, 2002., illetve 2005., Zürich] című kötetekből szemelgettem – szerepelnek na-
gyobb arányban versblokkomban.
A javarészt a Naturlyrik hagyományait továbbvivő tájköltészet, és a – sokszor groteszkkel, 
iróniával, konkrétizmussal keresztezett-ötvözött – lakonikus vers mégis markánsan elüt a 
szokásos és szokványos német lírától.
Rálátó ez is – de nem annyira személytelen. Jobban kiérezhető szívdobogása, s nincs 
olyan „aritmiája”, mint a német vagy osztrák területen. Pontos és fegyelmezett inkább 
– olykor talán túlzottan is –, mintsem szélsőségek közt ingázó és parttalan.
S egyben korjelző is. Napnyugat (Abendland) lelkületét tényszerűen tárja elénk, „mikor 
szertelenül ünnepli hanyatlását a Nap” (Kurt Marti). Azét a jólét előtti világét, mely már a 
gyakran emlegetett „történelmi tél”-ben érzelmi telelőjét is szenvedi most. „Bárka a temp-
lom a hóban” – ahogy ezt láttatóan és szimbolikusan Erika Burkart megjeleníti.
Mind az idősek (beleértve az utóbbi húsz évben elhunytakat is), mind a derékhad, és az 
aránylag fiatalabb – mára hatvanassá öregedett – generáció meghatározóan kötődik, ha 
néha már csupáncsak hajszálgyökerekkel is, Svájchoz, mint hazához, s más német ajkú 
országokhoz képest, lírájukat ez teszi meghittebbé, árnyaltabbá és szívközelibbé.
Vízjelük: a svájciság.
Erről vall mindük, akik itt és most és most szerepelnek: Jürg Amann (1941), Beat Brechbühl 
(1939), Erika Burkart (1922), Dieter Fringeli (1942–1999), Christoph Geiser (1949), Walter 
Gross (1924), Franz Hohler (1943), Maria Lutz-Gantenbein (1901–1991), Kurt Marti (1921), 
Gerhard Meier (1917), Magdalena Vogel (1932) és Hans Werthmüller (1912–1989).
Tucatnyian vannak – de nem tucatköltészetet mívelnek.

Cseh Károly

Bárka a hóban (II.)
Mai svájci költők versei
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Világló horizont. Velencei fényár.
Hegyek egymásra tornyosult palotája.
Alóla, előtte, dombok közt s tó fölött,
csillámló ködcsíkok.

Fel-alá lengő füst hébe-hóba.
Barnák még a mezők.
Feketék és satnyák a fák még.
S akár Giacomettinél,
keresztül-kasul járnak
egymáson az árnyak.
Sápadt a napba tekintők arca.
Fáradt és petyhüdt bőr. Nyugodt szemek.
S még a gyerekek is mind csöndesek

Mai svájci költők versei 

Jürg Amann

Tavaszi nap a télben
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Csak egy éjszakára,
csak egy perzselő, hosszú éjszakára,

mikor csak az időt kell elfelednünk,
csak a viszontlátás ígéretét,
s csak a szerelmet letagadnunk.

Csak egy éjszakára,
egy nagytüzű, végtelen éjszakára,

mikor lelketlen istenül a pillanat,
s izzadva ösztön és vágy fürdőjében
sóvár örömmel szikrázik a szem,
és vállak hajlatában,
mellek boldog hullámaiban fuldoklik a nyelv,
majd el-elsüllyed csípőben, hasban,
s hirtelen alámerül
a szemérmetlenül finom combok tövére, belül.

Csak egy éjszakára, szép cigánylány,
egy lángoló, végesincs éjszakára.

Bólintasz. Kacagsz.
A holnap mába vész… és csak kettőnké a világ
ezen az éjszakán.

Csak a név, egy utca és egy házszám,
csak egy túlhevült nyár kisülése,
csak a mély emberiszony pislákol majd bennünk,
kilobbanásig.
Aztán utoljára rebben egymáshoz az ajkunk:
egyetlen hálacsókunk ez a világnak
– s indulunk. Indul a nap.

Beat Brechbühl

Cigánylány
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Együtt erősödhetne
már a nappallal
ez a sugaras szél
Fénytől csöpög
a még zsenge levél,
míg a felhőkkel kószálva
ama szférába jutok,
hol csak a múlandó
ragyog örökké,
s nem halok meg,
ahogy nem hal meg
a gyerekkor egyetlen
fénytelt levele sem

Ott, hol azt koszorúzzák a felhők,
nyílik egy gyönyörűbb tárlat,
s a barátaimra gondolok én:
szeretem mindük, s tudom,
néhányuk szeret engemet is.
Majd a zöldellő fényről mesélek nekik,
arról, hogy pihézett a kezemre,
s tartottam fogva a megfoghatatlant,
azért, hogy a pokoli sötét
kavargó szemcséi által
bolyhosodhassék.

Erika Burkart

Egy gyönyörű 
júniusi napon
(An einem schönen Tag im Juni)

Por száll fel,
parasztok takarítják be a szénát,
szél forgat levelet, lombot, egyszerre
egyedül maradok, elkápráztat a nemlét
fehérlő levelekkel.
Halálos egyedüllét zuhan rám:
meg fogok halni, s elfog az undor,
attól, hogy viaszló maszkommal
halálra rémítem
szeretteim.

Szikrázik a lomb,
nemsoká teljében lesz a zsenge idő.
Lúdbőrzőn kúszik az árnyam,
a fény mezsgyéjén
kuporogva melegszem,



6868

zépirodalom

Lengén öltözve
futott a pirkadatban,
át a hangamezőn.
Kés a metsző hideg. Karját
magasba lendítve rohant,
fénnyel a háta mögött, 
szemben a széllel.

Az üresen maradt szobában
égtek még mindig a csillagok.

Erika Burkart

A szerető
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Varjak a mély ég boltozatán.
Verdesések; elszenesült rongyok
szanaszét, csipegetve madarak
csattognak, cserregnek újra
a fásult zöld ugaron.
Pásztor nincs a mezőn, üres az istálló,
felhőkké sűrültek
a szürke angyalok

Rőzsét gyűjt, fák törzséről
mohát kapar három vándor, s tüzet
imádni rönkökre gubbad.

Fúvásban hajlongnak a tisztás
vihar után is ép fenyőtornyai.
Lengve a mennyet méregetik.

S amit a magasban
a szél ércangyala hírel,
eljut férgekhez,
gyökerekhez:
Isten eltűnt a térben.
Keresik a föld emberei.

    2000. december

Erika Burkart

Zöld karácsony
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Bárka a templom a hóban.
Keresztek és varjak. Mintha önnön
sírunk mellett vonatoznánk.

Hidegek a hegyek. Meghitt a fülke.
Kint iszamos mezők sivársága.
Valami elmaradt. Valami jön.
Hideg-melegnek hívták a gyerekjátékot.

Sejtelmes kékjében a hónak
gonosz mostoha az alpesi bokrok
csontvázaira hömpölyödő köd.
Halál távlatai a hosszú szántalpnyomok,
Segantin felhőspiráljára emlékeztetnek:
elemi csomó mind, és kibogozhatatlan.

Hajdan, mondom én,
megnyugtatott
és hegyeket borított be a fehér.
Némaság körül. Borzong a havas,
égnek a lámpák;
túl az ablakon: félhomályban derengő
tükrök az arcok. Reggeledik.

Erika Burkart

Téli utak, 
reggelente



7171

zépirodalomzépirodalom

rózsa-ujjával
rám mutat a hajnal
kitör a felhők közül a nap
este a hold
legyűri a sötétet

szememmel
tartasz szemmel
szivemben
ver a szived
jótetteidnek
életem lett az ára

Dieter Fringeli

Naponta
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beleömlik a csendes-óceánba
a szóáradat

kinő a fű
az elvadult szavak fölött

szócsatában
hull el
a legutolsó szó

füstjelekkel
értekezünk.

Christoph Geiser

A maradék
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Ilyen hosszú még nem volt a reggel.
Metsző, világos. Fa, tető, sövény
itt-ott sötétlett csak a hóban.
Ilyen csendes és tiszta
sosem volt, amióta
emlékszem.

Hóra tócsállik, véres jussáért
felvisított aztán a reggel.
Erdőn túl derengett még csak a nap
sápadt korongja,
félig-meddig megvilágítva,
ahogy fülénél, csülkénél fogva,
fejsze és kád közelébe húzzák a disznót.

Pontban kilenckor
láttam enni-inni a bölléreket.
Hogy lakomáztak!
Harsogó kedvük
mélyen elszomorított

Walter Gross

Decemberi reggel
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Nekünk szól ez a köd
és a szomorkás hó is?

Tehetünk talán róla,
hogy közel kétezer éve Palesztinában
azzal az emberrel történt valami?

Nem volt ott egyikünk sem.

Lakásokat fűtünk,
lámpásokat gyújtunk csak,
és barátainkat hordjuk-visszük
a repülőterekre.

Franz Hohler

Nagypéntek
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Tényérodon
a kalács
utolsó morzsái…

Ólomnehéz ég
hull az ablakra
s üres székre
zuhan…

Hímestojások
fénylenek át
a hóviharon…

Rálel
a honvágy
szóra a nyelv
és mimózaillat
dől a szobába

Maria Lutz-Gantenbein

1980 húsvétja 
Zürichben
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szép júdás
szíven üt
és tűnődni késztet
szomorúságod
most mikor szertelenül
ünnepli hanyatlását a nap

mi volt
az EGY árulása
a kiátkozó
egyházi TÖBBSÉG-hez
képest?!

Felidézlek
és halálos bánatod
megszégyenít
minket

Kurt Marti

Napnyugat
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angyalt
kívánok mindazoknak
akik ok nélkül
egyedül
isten kegyelméből
mosolyognak

Kurt Marti

Sola gratia
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Akadnak még vásározók
marhakupecek
és mutatványosok
a kovácsok már kihalóban vannak

Falun még lobogóval
és zenekarral az élen
vonulnak a gyászmenetek
ha szatócsokat
vagy kovácsokat temetnek
s velük
napjuk is alászáll
és földjük
szétszóródik a szélben

A később születettek
szajkózzák még
az élet monológját
melyben a romokon
árnyalatokban
kirajzolódik a fény

Gerhard Meier

Árnyalatokban

zépirodalom
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Sötét pillájú
mezők nyújtóznak
a mámoros esti ég alatt.
Olykor, ha csábító szavakat
suttog a csapodár szél,
föl-fölragyognak.
Habozik, majd futni kezd egy út
a dombok mögé,
melyek minden távlatnak
útjában állnak.

Magdalena Vogel

Este

zépirodalomzépirodalom
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Tegnapi a hó

Ezerhatszáz méter magas
és jura kori redőzetű
a hegy

Születésedkor
felfoghatatlanul idős
halálodkor
felfoghatatlanul fiatal a Nap

Időtlen bennünk a remény:
ittlétünk
Itteni értelmét megtalálni

Hans Werthmüller

Chasseral

zépirodalom

Cseh Károly fordításai
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„az első, amikor levágják az állatot
a második, amikor megromlik a hús.
ezt a halált egyik ember sem éri meg.”

ha éjszaka az eső hangjára ébredek,
mindig azt hiszem, 
hogy Eszter ment ki a mosdóba 
és ő nyitotta ki a csapot. 
elém hullnak az emlékek, 
falból a kivert tégladarabok
újra összeragasztja őket az idő,
az óra, mint egy malterkeverő, forog,
talán azért, mert nemrég tudtam meg, 
hogy akinek odaadtuk Eszter szerveit,
néhány napja szintén halott.
mostanában lefekvés előtt
időjárás-jelentést hallgatok
és ha azt mondják, hogy eső jön,
vattát teszek a fülembe, 
hogy ne halljam többé a zaját
Esztert pedig nem láttam viszont,
pedig azóta
olyan jól alszom, hogy az már
majdnem napi nyolc óra halál. 

Karádi Márton

a második halál

zépirodalomzépirodalom



8282

kint nyár van.
a kórterem plafonja,
mint befagyott tenger felett az ég.
virágot nem mertem venni neki,
nehogy elkezdje tépkedni, és feltegye a kérdést,
„szeretsz, nem szeretsz”
miközben fejünk felett a nap, mint egy szirmok nélküli porzó,
szárazon sugározná az igazat. 
belépek. most is alszik. mindig a látogatási idő előtt
veszi be a felírt altatókat,
hogy a rokonai ne a túlélőt lássák, hanem a holtat
jobb is így, úgyis megvágná magát a mondataimmal,
mint kezét a tompa késsel az ügyetlen kisgyerek.
nem vigyázhatok rá mindig
nem akarok több szenvedést. 
felébreszthetném. 
de felbontatlan szája, szemhéjai
mint három másnak címzett, lezárt boríték.

a pokol alatt

zépirodalom
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Hát elment. Vártam már a hírt, nem lepett meg.
Csak azon forgott az agyam, el kell intézni a papot,
a temetőt, a sírkövest, a takarékot, a hagyatékot,
a harangozást, a temetkezési vállalkozót,
hogy össze kell szednem a személyes tárgyait,
már amit egyáltalán meg akarok tartani.
Pont én, akinek most csak annyi
lenne a dolga, hogy sírjon.
Nem sírtam. Elmentem. Elintéztem. Összeszedtem.
Csak pénteken ne legyen a temetés,
akkor nekünk nem jó... mondták a rokonok.
Pénteken temettük.
A sok rég nem látott arc jól fogadott.
Mindenki udvarias és kedves volt velem.
Megérdemeltem. Most.
Keményre fagyasztották, szinte izzadt a ravatalon.
Kicsattanó egészségesre festették.
Szomorú látvány, ahogy kopognak a göröngyök.

Aztán hónapokkal később kibontottam
a régi, udvari budinkat.
Nincs már rá szükség.
Ide járt ő is egykoron.
Mikor megláttam a szarcsomót,
ami belőle összeszáradva
itt maradt, végre kicsordult a könnyem.

Karaffa Gyula

Ecce homo

zépirodalomzépirodalom
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nézek egy képet az asztalon
amin még együtt voltunk szépek
mondd csak mivé lettünk kedvesem
már te se kérsz és én sem kérek

angyal szállt a kezemre látod
„kis teste hangtalan vacog”
nem tudtuk nem láttuk nem vártuk
nyisd csak ki gyorsan az ablakot

tollpihe zizzen a párnában
amin az én álmom is látod
nem sírsz csak könnyezel csendesen
mert nem ez lesz a legszebb álmod

a gyomrot remegtető izgalom
átrobog rajtad is mint egy vonat
valami zsírosat kérek enni tőled
pedig már nagyon közel az alkonyat

nézek egy képet az asztalon
amin szerettél és én is téged
minden ember megöregszik
csak a képek maradnak szépek

Nézek egy képet

zépirodalom
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NE SZÓLJ hozzá,
Orfeusz –
minden metafora utánad,
de már nélküled
született meg.

VÁLASZTASZ egyet a körülötted
ugráló létmetaforák közül –
tanúsítod a hangok
mindenen-túl-létét,
belefulladsz a fizikalitásba.

Kántás Balázs

zépirodalomzépirodalom


