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„Amikor másokkal vitázunk, akkor szónoklat születik, amikor magunkkal,
akkor költészet”- hangzanak W. B.yeats oly sokat idézett szavai. Nem vélet-
lenül hozakodtam elő velük én is, hiszen Syl Cheney-Coker, Sierra Leone-i

költő korai verseinek egy-
kori fordítójaként épp
ezek a szavak jutottak
eszembe, hiszen költőnk
időnként kacérkodik a

szónoklattal, de legjobb verseiben a világgal folytatott vitáját a magával való
vitára változtatva növeli kozmikus méretűvé.

Cheney-Coker 1945-ben született. Élete javát szülőföldjétől távol, valamiféle
száműzetésben töltötte. Első kötete 1973-ban jelent meg, és jobbára az Ame-
rikai Egyesült Államokban töltött egyetemi évei alatt születtek. Ezekben ön-
marcangoló magányát dobja oda prédául a pusztuló világnak, amelyben a
gyilkolás, az árulás és a képmutatás az úr. Megtagad mindent, amit ez a világ
szentnek tart.

Ez a keserű hang erősödött fel az 1980-ban megjelent The Graveyard
also Has Teeth (A temetőnek is van foga) című kötetben, amiből egykor for-
dítottam. Ezek a versek a költő életének egy hosszú, szomorú időszakában
születtek, amely bátyja tragikus halálával kezdődött. Gyászolja fivérét, és
ez a gyász fokozatosan egyetemessé tágul – minden halálért megszenved,
az erőszak minden áldozatát gyászolja, ahogy gyászolja az írókat, költőket
és gyászolja az emberiességtől már teljesen megfosztott világot. Kétség-
beesett bűntudattal próbálja tudomásul venni a tényt, hogy ő még mindig
életben van.

A kötet verseit két csoportra osztotta: az első részben a szülőfölddel,
a másodikban a halállal való beszélgetés versei kaptak helyet. Ezek a versek
nem szónoklatok, Cheney-Coker önmagával vitázik, mert ő Sierra Leone, és
ő a halál, amely lelkének rákos daganatával kínozza a testet, ő haldoklik
mások halálában.

Syl Cheney-Coker angolul ír, versei mégis igazi fekete afrikai versek,
mert a népi költészet jellegzetes elemeit használja. A hagyományos afrikai
líra nem ismeri a nyugati költészet metrumát, rímeit ám a sorok lüktetése el-
választhatatlanul kötődik a zenei kifejezési formákhoz. Így Cheney-Coker
szabadverseiben is a zene ritmusa határozza meg a sorok hosszúságát. E köl-
tészet rendkívül tömör és intenzív, gyakori éke a szójáték, és szóválasztásá-
ban a szavak asszociatív erejét használja. A hagyományos afrikai lírának ezt
a vonását Cheney-Coker még erőteljesebbé tette azzal, hogy gyakorlatilag
nem használ központozást, így a jelentések összetorlódnak és mély, súlyos,
megrázó erejű költői szöveggé sűrűsödnek. A fordítás során a központozás
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hiánya komoly gondot jelentett, hiszen az angol szövegben a kötött szórend
adott némi támpontot az olvasónak, de a magyar szöveg értelmezésében a
központozás sokszor életbevágó. Ennek ellenére megpróbáltam a sorokat
úgy összekötni, hogy a megkettőzött, előre és hátra mutató értelme-
zés, noha nehezebben olvasható, mégis működjön.

Néhány szó további műveiről: 1990-ben jelent meg The Blood in the Desert’s
Eyes c. kötete, majd 2008-ban a Stone Child and other poems, amelyben a 
Sierra Leone-i gyerekek nehéz sorsát tárja elénk. 1990-ben megjelent regé-
nye (The Last Harmattan of Alusine Dunbar) 1991-ben elnyerte a Brit
Nemzetközösség afrikai régiójának írói díját és az Afrikai Irodalmi Tár-
saság (African Literature Association) Fonlon-Nichols díját. 

Alkotó munkája mellett számtalan egyetemen tanít és tanított, többek
között a Fülöp-szigeteken, Nigériában, a nevadai Las Vegasban, és
tagja a University of Iowa nemzetközi írói programjának. Az 1980-as
évek végén, szülőföldjén, a freetowni Vanguard szerkesztője. Az 1997-
es katonai puccs után, egy időre ismét elhagyta Sierra Leonét, ám
azóta visszatért, és élete két földrész, két ország között zajlik, az USA
és Sierra Leone között.
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