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Pallai Károly Sándor

Suriname kortárs költészete
Irodalomtörténeti töredékek

Földrajzi-demográfiai áttekintés

Suriname Dél-Amerika legkisebb önálló országa, mely a kontinens északi részén fekszik Francia 
Guyana és Guyana (korábban Brit Guyana) között, délről Brazília, északról pedig az Atlanti-óce-
án határolja. Az északi, alacsonyabban fekvő területeken él a lakosság nagy része, itt folyik a me-
zőgazdasági termelés is, míg az ország több mint háromnegyed részét kitevő déli területeket főleg 
trópusi esőerdők jellemzik elszórtan megjelenő szavannákkal1. 

Az ország népessége körülbelül 540.000, melynek közel a fele a fővárosban, Paramaribóban 
összpontosul2. Az éghajlat forró trópusi két száraz és két esős évszakkal, igen magas (80-90%) pá-
ratartalommal3. A gazdaság legfőbb ágazatai a bányászat (bauxit, arany, kőolaj), a mezőgazdaság 
és a halászat4. 

Suriname esetében rendkívüli etnikai sokszínűségről beszélhetünk, melyben keverednek az 
afrikai, indián, ázsiai és európai elemek, és amely a nyelvek és vallások szintjén is tükröződik: 
megtaláljuk itt az animizmust, a hinduizmust, a Moráviai Egyházat és más protestáns irányza-
tokat, az iszlámot és a katolicizmust, nyelvek szintjén pedig a hollandot, az angolt, a szranan és 
(hindusztáni) szarnami nyelvet, a jávait és a különböző indián nyelveket egyaránt5. 

Történelmi háttér

Bár Suriname első lakói már időszámításunk előtt 8000 körül megérkeztek Észak-Amerikából, az 
első földművelő társadalmak csak az időszámításunk előtti első évezred közepén alakultak ki, és 
az európaiakkal való, történelmileg jegyzett első találkozás is csak jóval későbbre tehető: Alonso 
de Ojeda 1499-ben fedezte fel Guyana partvidékét és a spanyol korona ekkor jelentett be kizáró-
lagos igényt az Észak-Brazília felett fekvő területekre6. 1605-ben már működtek az amszterdami 
székhelyű Guiaanse Compagnie (Guyanai Társaság) kereskedelmi állomásai és lerakatai, többek 
között a Suriname-folyó mentén is7. 

1 Ouboter, Paul E. – Jairam, Rawien: Amphibians of Suriname. Brill, Leiden, 2012. 1–10. pp.
2 Riedinger, Edward A.: Suriname. In: Encyclopedia of the World’s Minorities. Szerk. Skutsch, Carl. Rout-

ledge, New York, 2005. 1154–1155. pp.
3 Corfield, Robin: Suriname. In: Global Warming and Climate Change. Szerk. Philander, George S. 

Sage, Los Angeles, 2008. 939. p.
4 Ouboter, Paul E. – Jairam, Rawien: i. m. 1–10. pp.
5 Riedinger, Edward A.: i. m. 1154. p.
6 Kambel, Ellen-Rose – MacKay, Fergus: The Rights of Indigenous Peoples and Maroons in Suriname. 

IWGIA, Koppenhága, 1999. 23. p.
7 Uo. 
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Mivel az európaiak által hőn áhított és kutatott arany megtalálása nagyon nehéz feladatnak 
bizonyult, kezdetben a dohánytermesztés meghonosítása és kiterjesztése8, majd a cukorkereske-
delemben való közvetítés volt a hollandok célja a brazíliai portugál cukortermesztők és az észak-
európai piac között9. 

Suriname 1667-ben, a bredai békét követően lett holland gyarmat10. Az őslakos indiánokkal 
folyamatosan romlott a viszony, a konfliktus 1676 és 1686 közötti gerillaháborúban tetőzött11. 
Különböző nemzetiségű európai keresztények is letelepedtek már a gyarmatosítás kezdeti idő-
szakában (francia, svájci, német) Suriname területén12.

Több ezerre tehető a XVIII. században az ültetvényekről megszökő, a dzsungelben és a he-
gyekben menedéket kereső, Bakabusi Nengre, illetve Maroon néven ismertté vált rabszolgák 
száma, akik aztán csapatokba verődve fosztogatták az ültetvényeket, hogy biztosítsák megélhe-
tésüket13.

A napóleoni háborúk alatt (1799–1815) két alkalommal angol fennhatóság alá került Suri-
name (1799–1802, 1804–1816)14, majd 1816-ban vált véglegesen holland fennhatóságú terület-
té15. Történelmi jelentőségű volt az Atlanti-óceánon zajló rabszolga-kereskedelem angolok általi 
1807-es eltörlése, melyet a hollandok 1814-ben követtek16. Suriname esetében a rabszolgaság 
eltörlése sok más területhez képest jelentősen megkésve, 1863-ban következett be és az egykori 
rabszolgák ekkor is csak tíz év ültetvényeken folytatott, igen csekély anyagi ellenszolgáltatásért 
végzett munka fejében nyerték el tényleges szabadságukat17.

Suriname-nak 1866-tól van saját parlamentje és az ország 1922-től képezte Hollandia szerves 
részét: ekkortól minden suriname-i holland állampolgár18. Az 1930-as évekre a gazdasági vissza-
esés és a megszorítások nyomán nőtt a társadalmi felbolydulás, és ez 1931 és 1933 között tömeg-
rendezvényekben és forrongásban, felkelésekben csúcsosodott ki19. Az 1949-es és 1951-es válasz-

8 Mhango, Baijah: The Political Economy of Aid: The Case of Suriname. Konferencia előadás, Second Con-
ference of the Association of Caribbean Economists, Barbados, 1989. május 28–30. 4. p.

9 Uo. 
10 Uo. 
11 Fatah-Black, Karwan: White Lies and Black Markets: Evading Metropolitan Authority in Colonial Suri-

name, 1650–1800. Brill, Leiden, 2015. 21. p.
12 Fatah-Black, Karwan: i. m. 34. p.
13 Fatah-Black, Karwan: i. m. 12. p.
14 Van Lier, Rudolf A.: Frontier Society: A Social Analysis of the History of Suriname. Martinus Nijhoff, 

Hága, 1971. 413. p.
15 Mhango, Baijah: i. m. 4. p.
16 Buenviaje, Dino E.: Congress of Vienna (1814–1815). In: Encyclopedia of Emancipation and Abolition in 

the Transatlantic World. Szerk. Rodriguez, Junius. Routledge, New York, 2015. 142–144. pp.
17 Hoogbergen, Wim: Out of Slavery: A Surinamese Roots History. Lit Verlag, Berlin, 2008. 117–124. pp.
18 Römer, Ulrike: Sranan Tongo – An English-Based Creole in the Republic of Suriname. Grin, Norderstedt, 

2006. 5. p.
19 Ilyenek voltak például a Surinaams Werkloozen Comité (SWC, Suriname-i Munkanélküliek Szakszer-

vezeti Bizottsága) és a Surinaamsche Volksbond (Suriname-i Népszövetség) által szervezett, százas és 
ezres tömegeket vonzó tüntetésekből és tiltakozásokból kibontakozó paramariboi éhséglázadások (hon-
geroproer) 1931-ben. Römer, Ulrike: i. m. 69. p.
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tások voltak az elsők, melyek esetében már általános választójogról beszélhetünk20. Az 1950-es és 
1954-es döntések értelmében korlátozott mértékben ugyan, de autonómiához jutott az ország és 
belügyekben már önállóan rendelkezhetett21.

Suriname 1975. november 25-én nyerte el teljes függetlenségét22. Ezt később puccsok és kato-
nai diktatúra, polgárháború követte. Az ország elnöke jelenleg a 2010-es választások értelmében 
az a Dési Bouterse, aki 1982 decemberében katonai juntája 15 prominens kritikusát – jogászokat, 
újságírókat, egyetemi tanárokat – a Zeelandia erődbe hurcoltatta, megkínoztatta és megölette23.

Nyelvtörténeti és szociolingvisztikai helyzet

Az országot igen jelentős nyelvi sokszínűség jellemzi: a holland és a többféle kreol nyelv mellett 
nyolc indián őslakos nyelvet is meg kell említeni. A szranan nyelv kialakulásának kezdetét a XVII. 
századra tehetjük, amikor a bredai béke (1667) értelmében Suriname az angol korona fennha-
tósága alól kikerülve holland területté vált24. A gyarmati angol pidzsint beszélő rabszolgáknak 
ekkortól ugyanis hollandul beszélő ültetvényesek földjein kellett dolgozniuk. 

Az oktatást egészen a XIX. századig az egyházi kezdeményezések határozták meg, melyek az 
őslakos és kreol nyelveken biztosítottak képzést25. A helyzet 1876-ban változott meg radikálisan, 
miután több tízezer rabszolgát szabadítottak fel a rabszolgaság eltörlése után26. A holland kor-
mány bevezette az iskolakötelezettséget és egyre erőteljesebb asszimilációs politikát folytatott 
azzal a céllal, hogy Suriname-ot holland tartománnyá tegye. A holland lett az oktatás egyedüli 
nyelve háttérbe szorítva, sőt intézményes szinten teljesen elnyomva a szranan nyelvet27.

Az etnikai, nyelvi és kulturális képet tovább színezte az Ázsiából a XIX. század végén és a XX. 
század elején érkező több tízezer munkás (Kína, India, Jáva). Létrejöttek a kuli28 iskolák, ahol fő-
leg hindi és urdu nyelven folyt az oktatás, így ezek a rétegek nem kaptak holland nyelvű képzést. 

20 Römer, Ulrike: i. m. 13. p.
21 Smith, Jane W. F.: Libraries in Suriname. An Overview. In: Caribbean Libraries in the 21st Century. Szerk. 

Peltier-Davis, Cheryl – Renwick, Shamin. Information Today, Medford, 2007. 18–20. pp. 
22 Millette, James: Decolonization, populist movements and the formation of new nations, 1945–1970. In: 

General History of the Caribbean. The Caribbean in the Twentieth Century. Szerk. Brereton, Bridget et al. 
Unesco, Párizs, 2004. 215–218. pp.

23 Az események „December Moorden” (decemberi gyilkosságok) néven válnak ismertté. Sedoc-Dahl-
berg, Betty: Suriname: 1975–1989. In: The Dutch Caribbean. Prospects for Democracy. Szerk. Sedoc-
Dahlberg, Betty. Gordon & Breach, New York, 1990. 26. p. 

24 Antoine, Rose-Marie Belle: Commonwealth Caribbean: Law and Legal Systems. Routledge, New York, 
2008. 44. p. 

25 Dijkhoff, Marta et al.: The Dutch-speaking Caribbean. In: Sociolinguistics. Szerk. Ammon, Ulrich et al. 
Walter de Gruyter, Berlin, 2006. 2110. p.

26 Willemyns, Roland: Dutch: Biography of a Language. Oxford University Press, Oxford, 2013. 186. p.
27 Uo. 
28 Kulinak nevezzük a főleg Indiából és Kelet-Ázsiából érkező napszámosokat, alkalmi munkásokat, akik 

főleg az ültetvények munkáját látták el és más mezőgazdasági feladatokat végeztek, építkezéseken, bá-
nyákban dolgoztak a rabszolgák felszabadítását követően az európai nagyhatalmak gyarmati területein 
(például a karibi, indiai- és csendes-óceáni szigetek). Yun, Lisa: The Coolie Speaks: Chinese Indentures 
Laborers and African Slaves in Cuba. Temple University Press, Philadelphia, 2008. 1–7. pp. 
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Az ország 1975-ös függetlenedése után is megmaradt a holland nyelv jelentősége, és továbbra 
is meghatározó a nyelvi sokféleség (napjainkban körülbelül húsz nyelvet használnak Suriname 
lakói)29. A szranan nyelv elismeréséért és használatának kiterjesztéséért folytatott küzdelem az 
1950-es évektől erősödött fel, és hatására a nyelv használata kiterjedt a különböző irodalmi for-
mákra, a művészetekre, a médiára és a zenére is30.  

Irodalomtörténet

Bár Anton de Kom (1898–1945) elsősorban esszéistaként ismert, életművének jelentősége és 
az abban forradalmi hanggal megjelenő témák lényegessége miatt rövid bemutatása feltétlenül 
szükséges a modern suriname-i irodalom megismeréséhez. 

Anton de Kom Paramaribóban született, apja rabszolga volt. Belőle könyvelő lett, 6 nyelven 
beszélt és különböző gazdasági társaságoknak dolgozott31. Húszas évei elején Hollandiában élt, 
ahol indonéz nacionalista diákokkal ismerkedett meg, kapcsolatba került a nemzetközi szocia-

29 Winford, Donald – Plag, Ingo: Sranan. In: The Survey of Pidgin and Creole Languages. Szerk. Micha-
elis, Suzanne Maria et al. Oxford University Press, Oxford, 2013. 15. p. 

30 Winford, Donald – Plag, Ingo: i. m. 16. p.
31 Blakely, Allison: Blacks in the Dutch World. The Evolution of Racial Imagery in a Modern Society. Indiana 

University Press, Bloomington, 1993. 267–271. pp. 
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lista mozgalommal, különböző baloldali csoportosulások aktív tagja lett32. 1932-ben tért vissza 
Suriname-ba, ahol embertelen, megalázó élet- és munkakörülményeket tapasztalt: erőteljesen 
hatott rá a látott éhínség, szegénység és szenvedés33. Szárazföldet érése, hazatérése első mozzana-
taitól fogva figyelte a hatóság, azt gyanították ugyanis, hogy visszatérésével valójában az agitálás 
és a munkásellenállás szervezése a célja34. 

Anton de Kom különös érzékkel egyesítette az indiai, jávai, kreol és más munkások és nincste-
lenek érdekeit, képes volt egységet teremteni az eltérő faji hátterű és kultúrájú csoportok között35. 
Ő testesítette meg az állam és a gyarmati kormány számára a „kommunista veszélyt”36, mely a tün-
tetések erősödésével és a munkanélküliség, szegénység és a vezetés tehetetlensége miatti nyugta-
lanság radikalizálódásával fenyegetett. Hollandiai száműzetése idején döntött úgy, hogy megírja 
országa történetét a gyarmatosítottak, elnyomottak szemszögéből. Wij slaven van Suriname (Mi, 
Suriname rabszolgái) című esszéje 1934-ben jelent meg37. Ebben áttekinti Suriname történetét 
az első spanyol felfedezőktől hazatérése évéig, 1933-ig38. Művével az ellenállás hangjait szólal-
tatta meg, ez volt az első, igazán átütő erővel rendelkező munka, ami élesen és kérlelhetetlenül 
szembehelyezkedett a gyarmati hatalommal, a fizikai kizsákmányolással és az Európa-központú, 
„szellemi agymosást” eredményező oktatási rendszerrel39. Drámai sorsa 1945-ben ért tragikus 
véget a neuengamme-i koncentrációs táborban. Ő volt a karibi holland gyarmatok első igazán 
kimagasló alkotója, egyszersmind a gyarmatosító hatalommal való szembehelyezkedés és ellen-
állás egyik első hőse. A 2006-ban, Hollandiában emelt emlékművének40 talapzatát egyik versének 
sorai díszítik: „Viszlát Akoeba, viszlát! / Csak győztesen térek majd meg”41. A vers utolsó sorai, 
melyek az emlékműről is hiányoznak, világosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy a szerző 
kit is tekintett Suriname ellenségének: „Hallod, ahogy közeledik a fehér nép? / Seregük hangja, 
mint fákon számtalan levél / Csak akkor térek majd meg, ha győzedelmeskedtem felettünk”42. 

Trefossa (Henri Frans de Ziel) (1916–1975) a szranan nyelvű költészet egyik legkiemel-
kedőbb alakja, a nyelv védelmezője. Dolgozott ápolóként, könyvtárosként és tanárként is43. Első 

32 Phaf, Ineke: Women Writers of the Dutch Caribbean: Life Long Poem in the tradition of Surinamese Gran-
morgu (New Dawn). In: Caribbean Women Writers. Szerk. Cudjoe, Selwyn R. Calaloux Publications, 
Wellesley, 1990. 358. p.

33 Rutgers, Wim – Rollins, Scott: Dutch Caribbean Literature. In. Callaloo XXI. évf. (1998) 3. sz. 542. p. 
34 Blakely, Allison: i. m. 269. p.
35 Uo. 
36 Peters, Donald C.: The Democratic System in the Eastern Caribbean. Greenwood Press, New York, 1992.  

81–86. pp.
37 Rutgers, Wim & Rollins, Scott: i. m. 542. p.
38 Phaf, Ineke: i. m. 358. p.
39 Uo. 
40 Dewulf, Jeroen: Amsterdam Memorials, Multiculturalism and the Debate on Dutch Identity. In: Imagining 

Global Amsterdam. History, Culture and Geography in a World City. Szerk. De Waard, Marco. Amster-
dam University Press, Amszterdam, 2012. 245–248. pp.

41 Oostindie, Gert – Maduro, Emy: In het land van de overheerser (Deel II). Foris, Dordrecht, 1986. 76. p.
42 A részletet Pallai K. S. fordította hollandról magyarra. 
43 February, Vernie: The Surinamese Muse. Reflections on Poetry. In: A History of Literature in the Caribbean 

(II.): English- and Dutch-speaking Regions. Szerk. Arnold, James A. et al. John Benjamins, Amszterdam, 
2001. 572. p.
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írásai a Foetoeboi (Küldönc) című folyóirat hasábjain jelentek meg, 1951-ben44. „Bro” (Csende-
sülj, nyugodj) című verse nyelvtörténeti jelentőségű: az írást sokáig meghatározó egyházi kreollal 
szemben inkább a ténylegesen használt nyelvet alapul véve, azt különleges költői érzékkel csiszol-
va és finomítva, forradalmi újító erejének köszönhetően alkotott kiemelkedőt45. Szintén fontos 
megemlítenünk Kopenhagen (Koppenhága) című versét, melyben a kikötői hableány szobra köti 
össze Hollandiát és Suriname-ot, alkalmat teremtve a hagyományokon való elgondolkodásra, a 
különbségek kiemelésére, száműzetés és kulturális identitás témáinak átgondolására46.

Költészetét erős gondolatiság és álomszerű képi világ jellemzi, tematikailag pedig hazájának 
szépségével, illetve az azt fenyegető veszélyekkel foglalkozik47. Trotji (Ostrom) című első kötete 
1957-ben, Amszterdamban lát napvilágot: ez az első szranan nyelven írt verseskötet, ám emellett 
történeti jelentőségéhez hozzájárult még Trefossa zsenialitása is, mely révén mesteri módon, ki-
emelkedő kifinomultsággal és tehetséggel demonstrálta a dinamikusan fejlődő szranan nyelvben 
rejlő lehetőségek teljes tárházát, új szavakkal gazdagítva a nyelvet, bemutatva annak flexibilitását, 
fejlődőképességét, és talán a történelem folyamán először irodalmi nyelvvé emelve48. 

Shrinivasi (Martinus Haridat Lutchman, 1926) versei jelentős részét hollandul írta, ki-
sebb részben pedig hindi és szarnami nyelven49. Neve is beszédes, utal az indiai eredetre, jelen-
tését pedig a szerző úgy foglalta össze, mint „nemes lakos”, ami itt Suriname lakójára utal50. Szer-
zőként leginkább a különböző etnikumok, kultúrák együttélése foglalkoztatja, írásaiban a sokfé-
leség szépségét, egységességét hangsúlyozza51. Első kötete az 1964-es, 43 holland nyelvű verset 
tartalmazó Aṃjali (Összekulcsolt kezek)52. Curaçaoi évei alatt születtek ezek a versek, melyekben 
az emigráció, hazatérés, az anyaország különlegessége, a nyelv ereje jelenik meg fő motívumként 
és ebben a kötetben szerepel az első szarnami nyelvű vers is53. Írásai 1984-ben gyűjteményes kö-
tetben jelentek meg Een weinig van het andere (Kicsit valami más) címmel54.

44 Torres-Saillant, Silvio: An Intellectual History of the Caribbean. Palgrave Macmillan, New York, 
2006. 194. p.

45 February, Vernie: i. m. 571. p.
46 Uo.
47 Encyclopedia of Latin American and Caribbean Literature, 1900–2003. Szerk. Balderston, Daniel – 

Gonzalez, Mike. Routledge, New York, 2014. 573. p. 
48 Lang, George: Translation from, to and within the Atlantic Creoles. In: TTR: traduction, terminologie, 

rédaction XIII. évf. (2000) 2. sz. 19. p. 
49 A szarnami nyelvet sokszor szarnami hindusztáni, karibi hindusztáni megnevezéssel is illetik. A meg-

nevezés a Sarnām szóból ered, ezen a néven volt ismeretes Suriname az indiai szerződéses munkások 
körében. 1873 és 1916 között mintegy 34.000 indiai munkás érkezett Suriname-ba, a szarnami pedig az 
általuk beszélt különböző hindi dialektusokból kialakult koiné. Damsteegt, Theo: Sarnami. A Living Lan-
guage. In: Language Transplanted. The Development of Overseas Hindi. Szerk. Barz, Richard K. – Siegel, 
Jeff. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1988. 95–120. pp.

50 Damsteegt, Theo: East Indian Surinamese Poetry and Its Langauges. In: A History of Literature in the 
Caribbean (III.). Szerk. Arnold, James E. et al. John Benjamins, Amszterdam, 2001. 581. p. 

51 Broek, Aart G.: Shrinivasi. In: Encyclopedia of Latin American and Caribbean Literature, 1900–2003. 
Szerk. Balderston, Daniel – Gonzalez, Mike. Routledge, New York, 2014. 538 p.

52 Damsteegt, Theo: East Indian Surinamese Poetry and Its Langauges. I. m. 585. p.
53 Uo.
54 Broek, Aart G.: i. m. 538. p.
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Bernardo Ashetu (Hendrik George van Ommeren, 1929–1982) a suriname-i irodalom 
egyik méltatlanul elfeledett alakja. Élete során csupán egyetlen kötete jelent meg, Yanacuna cím-
mel (1962), és költészetének, rövid terjedelmű életművének minőségét és jelentőségét csak halá-
la után ismerték fel, ám jelentős részben kiadatlan művei nagy része mára sajnos elveszett55. 

A gyarmatosítók által meghonosított holland nyelv jelentős átalakuláson ment keresztül az or-
szágban. Így alakult ki a suriname-i holland (Surinaams), mely fonetikai, lexikai és szintaktikai szin-
ten is különböző sajátosságokat mutat: szókincse jelentős részben eltér az európai holland nyelvtől 
és a környező nyelvek grammatikai hatása szerkezeti szinten is tetten érhető benne56. E sajátos nyelv 
kimagasló tehetségű művelője volt Edgar Cairo (1948–2000)57, a suriname-i születésű, élete nagy 
részét Hollandiában töltő író. Holland és összehasonlító irodalmi tanulmányait Amszterdamban vé-
gezte. Műveiben elsősorban a négerek jelennek meg, akik véleménye szerint jól példázzák a gyarma-
tosítás fájdalmait, szenvedéseit, a nincstelenséget és kiszolgáltatottságot. Ábrázolásuk révén megele-
veníti az olvasók számára a rabszolgasors legsötétebb árnyait, a kulturális és gazdasági gyarmatosítás 
imperialista kizsákmányolását, ugyanakkor önkritikus irányultsága révén igyekezett szabadulni az 
egyszerűsítő fekete-fehér dichotómia fogságából, s ezen túllépve olvasztotta, alakította, formálta a 
nyelvet írásai során, így válva a késői XX. századi irodalom egyik legjelentősebb nyelvi újítójává, kre-
olizálójává58. A szranan nyelven írt irodalom egyik legjelesebb képviselője, aki jelentősen tágította a 
holland nyelv határait is a saját maga által „gecreoliseerd Nederlands”-nak (kreolizált holland) vagy 
„inheems Nederlands”-nak (őslakos holland)59 nevezett írói idiolektusa révén. Műveiben igyekezett 
írásban is érvényt szerezni a Suriname-ban beszélt hollandnak kiejtés szerinti átiratokat használva a 
sztenderd holland helyesírás helyett, indulatszókkal és hangutánzó szavakkal töltve meg a szöveget, 
hiszen legfőbb célja a suriname-i holland és a szranan esetében is a nyelvi gazdagság szövegekbe 
történő átmentése, a nyelvek megújítása tudatos kreolizálás révén is. Temekoe (Fejfájás) című, teljes 
egészében szranan nyelven írt könyve 1969-ben jelent meg60.

A fiatalabb költőgenerációt számos nemzetközi szinten is elismert, indiai származású, tanul-
mányait Hollandiában folytató és ott letelepedő szerző fémjelezi (Gharietje Choenni (1951), 
Chitra Gajadin (1954), Asha Radjkoemar (1965)), akik holland és szarnami nyelven al-
kotnak és írásaikkal olyan témákra reflektálnak, mint a szegénység, a bevándorlás, a xenofóbia, a 
beilleszkedés nehézségei és a többnyelvűség. Összességében tehát elmondható, hogy Suriname 
költészete a nemzetközi irodalomtörténet méltánytalanul elfeledett területe. 

A szerző kutatásait és műfordítói munkáját a Nemzeti Tehetség Program egyedi fejlesztést biztosító 
ösztöndíja (NTP-EFÖ-P-15-0180) támogatásával végzi. A közölt versek a tanulmány szerzőjének 
fordításai (szranan, szarnami, papiamento, szaramakka és holland nyelvről). 
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