
hu sza dik szá za di ál ro mán köl tõt Liviu
Campanu-nak hívják, élt hat van két
évet. Azért csak „ál ro mán”, mert õt egy
Patrick McGuinness ne vû an gol köl tõ

ta lál ta ki, aki mel les leg a fran cia iro da lom pro -
fesszo ra Ox ford ban. Campanu McGuinness utol só
ver ses kö tet ében, a Cser ben ha gyott vá ros ban (Jilted
City) tûnt fel, több vers sel és egy fik tív élet rajz zal.
Utób bi ból rész le tet köz lünk a ma gyar ra for dí tott
ver sek elõtt.

Patrick McGuinness 1968-ban szü le tett bel ga
és ír szü lõk tõl, egye te mi évei elõtt hosszabb idõt
töl tött az an gol nyelv ta ní tá sá val Ro má ni á ban. Ez -
után a camb rid ge-i egye tem nyelv sza kos hall ga tó -
ja lett. El sõ ver ses kö te te, A Mars csa tor nái, 2004-
ben je lent meg a man ches te ri Carcanet ki adó nál, s
az utób bi gon doz ta a 2010-es Cser ben ha gyott vá -
ros cí mû gyûj te ményt is. McGuinness Mallarmét
és más fran cia köl tõ ket for dí tott an gol ra.

PATRICK MCGUINNESS

Rész let 
a Campanu-életrajzból

Liviu Campanu (1932–1994) bu ka res ti köl tõ és
egye te mi ta nár volt, aki kegy vesz tett lett a
Ceauºescu-rezsim ide jén. Mi u tán ver se ket írt a ré -
gi Bu ka rest el pusz tí tá sá ról, Campanut „re ak ci ós
nosz tal gi á val” vá dol ták, és ki zár ták az Író szö vet -
ség bõl. A bu ka res ti egye tem rõl is el bo csá tot ták, és
1984-ben egy mun kás to vább kép zõ in té zet ve ze tõ -54
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Mi u tán ver se ket írt a
ré gi Bu ka rest 
el pusz tí tá sá ról,
Campanut „re ak ci ós
nosz tal gi á val” vá dol ták,
és ki zár ták 
az Író szö vet ség bõl.
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ÁL RO MÁN KÖL TÕ VER SEI 
AN GO LUL
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