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Jász Attila

Naptemplom villanyfényben 
(részletek)

Holdtölte Taorminában, 1901 
a mennyországot képzeltem el pont így 
amilyen a holdtölte Taorminában 
első igazi festményem 
húsz év készülődés után 
  
minden olyan amilyennek lennie kell 
egy igazi festményen 
pontosan amilyen az életben is 
  
virágzó mandulafák ágaskodó ciprus 
középen lebegő hold 
fényében ázó időtlen épületek 
miközben az út csendesen kanyarog fölfelé 
  
a tenger színét is megtaláltam végre 
a hold reflektorfénye 
és egy égen úszó felhőfoszlány 
árnyéka segítségével 

Luna piena a Taormina 1901
immaginavo il paradiso proprio come
il plenilunio a Taormina
il mio primo vero dipinto
dopo vent’anni di tentativi

tutto è come dovrebbe essere
in un dipinto vero
preciso preciso come nella vita stessa

i mandorli in fiore cipressi impennati
fluttuante al centro la luna
con la sua luce asperge edifici senza età
mentre la strada silenziosa serpeggia in alto

ho trovato finalmente anche il colore del mare
sotto la luce abbagliante della luna
e con l’aiuto dell’ombra di un brandello
di nuvola in navigazione per il cielo
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A taorminiai görög színház romjai, 

1904–1905

lakást béreltem egy évre 
hogy a rendkívüli világító erőt 
tanulmányozva kivárhassam 
a megfelelő pillanatot 
  
megalomániámtól űzetve több mint húsz 
négyzetméteres vásznat készítettem elő 
  
hóval borított Etna 
az ógörög színház vörösen izzó romjai 
a 250 méter mélységű tenger hideg kékje 
  
először abban a naplementében állt össze minden 
törekvésem látvánnyá 
egyetlen aranysárga hasíték az ég 
 

Részlet 2 (Taormina)
hajó hullámzik 
távolban az időn és 
a romokon túl 
 

Le rovine del teatro greco a Taormina 

1904–1905

ho affittato un appartamento per un anno
per potere cogliere applicandomi
l’attimo propizio
per la straordinaria energia luminosa

dalla mia megalomania vessato preparai
una tela di venti metri quadrati

l’Etna innevata
le antiche rovine greche di un rosso acceso
l’azzurro freddo del mare profondo 250 metri

per la prima volta in quel tramonto i miei tentativi
si completarono tutti in visione
una fessura dorata il cielo

Partìcolare 2 (Taormina)
la nave ondeggia
in lontananza oltre il tempo
e le rovine

  (Tomaso Kemeny fordítása)


