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Takáts Gyula és Anna-Maija Raittila levelezése

Takáts Gyula nemcsak gondosan őrizte pályatársai, barátai neki írott leveleit, 
hanem igen fontosnak tartotta azok megfelelő időben történő közzétételét is. Ezért 
már a múlt század hetvenes éveiben hozzálátott fiatalkori levelezésének rendezésé-
hez, s a nyolcvanas években már publikálta is azokat. E munkájának legfontosabb és 
legmaradandóbb eredménye kétségtelenül a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1984-ben 
megjelent Helyét kereső nemzedék című kötete, melyben tizennyolc nemzedék- és 
egyben pályatársa 1934 és 1949 között neki írott leveleit, üzeneteit közli, jegyzetekkel 
és bevezető tanulmánnyal ellátva. Az életében megjelent levelezéspublikációk biblio-
gráfiája megtalálható a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár honlapján. (http://
www.mvkkvar.hu/kiallitas/takatsgyula/biblio.html#levelezes)

Az eddig is gazdagnak mondható közlések mellett azonban a költő hagyaté-
kában további, magától értetődően hatalmas mennyiségű anyag található, mára már 
rendezett, jól kutatható állapotban. Ezek feldolgozása és publikálása ránk, az utó-
korára vár. Ennek a remélhetően gazdag sorozatnak egyik első lépése ez a dolgozat. 

Két évforduló előtt tiszteleg ez a munka. 2018-ban tíz esztendeje annak, hogy 
Takáts Gyula végleg a Parnasszusra költözött, s ugyancsak ez évben emlékezhetünk 
meg Anna-Maija Raittila születésének 90. évfordulójáról. 

Anna-Maija Raittila emléke ma már az irodalmi köztudatban is halványul, 
pedig ő volt a 20. század második fele kortárs magyar költőinek legjelentősebb finn 
fordítója. Karjalában, Joensuuban (Joensuu napjainkban Kelet-Finnország legna-
gyobb városa, fontos egyetemi város) született, 1928. július 23-án. Teológus, tanár, 
költő és műfordító volt. Költőként első verseskötete 1947-ben jelent meg Ruiskukka-
ehtoo (Búzavirágest) címmel. Filozófiát és pszichológiát tanított, míg teológusként 
és hitoktatóként Európa számos országának evangélikus egyházával, azok egyház-
kerületeivel tartott fenn szoros és rendszeres kapcsolatot. Megkülönböztetett figye-
lemmel fordult a Közép- és Kelet-Európában működő egyházkerületek felé, gyakran 
járt Magyarországon és Erdélyben is, utazásai egy részét a Takáts Gyulának írott 
leveleiben is nyomon követhetjük. 

Magyarországi egyházi kapcsolatai sokkal korábbiak és szorosabbak voltak, 
mint az irodalmiak. Műfordítói pályafutását is e kapcsolatainak köszönheti, illetve 
köszönhetjük.

Raittila – többévi levelezés után – 1965-ben ismerkedett meg személyesen 
Csepregi Bélával, Sárszentlőrinc evangélikus lelkipásztorával.1 Csepregi volt, aki 
rábeszélte őt, hogy tanuljon meg magyarul és fordítsa finn nyelvre magyar költők 
verseit. Ez nem kis vállalkozás volt, ha figyelembe vesszük, hogy akkoriban Finnor-
szágban még nem létezett magyar tankönyv vagy nyelvkönyv. 

1 Csepregi Béla (1914–2004) evangélikus lelkész, teológusévei alatt kezdett finnül tanulni, 1938–
39-ben egyházi, illetve állami ösztöndíjjal tanult Helsinkiben. Élete végéig szoros szálak, szer-
teágazó kapcsolatok kötötték Finnországhoz. 1994-ben elnyerte a Finn Fehér Rózsa Lovagrend 
első osztályú aranykeresztjét.
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Raittilát a nyelvtanulásban Csepregi Béla leányai segítették, s maga a folyamat 
is részben magyar versek megismeréséből, megértéséből és lefordításából állt. An-
na-Maija 1967-ben már készen állt magyar költők műveinek fordítására, olyannyira, 
hogy tanári pályáját elhagyva attól kezdve főállású fordító lett. 

Történetünk szempontjából legfontosabb munkája az 1970-ben megjelent Ka-
ivojen maa (Kutak földje) című antológia volt, amely 25 akkori kortárs magyar köl-
tő, köztük Takáts Gyula verseit tartalmazza.2 A versek előtt rövid, egy bekezdésnyi 
szövegben be is mutatja a költőket. Nem tudom és nem is célom itt fordításainak 
teljes bibliográfiáját adni, egy rövid pillantást azonban érdemes vetnünk szerteágazó 
munkásságára. Pilinszky-fordításaiból 1979-ben önálló kötetet jelentetett meg. De 
a kortárs költőkön kívül klasszikusokat is fordított, valamint belekezdett Az ember 
tragédiája fordításába is. Az egyik színház felkérésére fogott bele a fordításba (pon-
tosabban újrafordításba), valószínűleg az igen sikeres tallinni előadás hatására. A 
hetvenes évek azonban nem voltak alkalmasak Finnországban a Tragédia bemuta-
tására, a színház visszalépett, Raittila pedig félbehagyta a fordítást.3 Fordítóként el-
sősorban magyar költők – ezen kívül német, svéd, francia és olasz alkotók – műveit 
ültette át finn nyelvre.

Annak kiderítése, hogyan állt össze a Kaivojen maa antológia szerzőgárdája, 
kik segítettek Anna-Maija Raittilának a lefordítandó költők kiválasztásában, egy-
általán, a fordító maga mennyire működött közre a válogatásban, ma már nehezen 
lenne kideríthető. Az bizonyos, hogy Csepregi Béla már 1965 előtt, amikor szemé-
lyesen még nem találkoztak, s Raittila se tudott még magyarul, küldött neki nyers-
fordításokat magyar költők verseiből, de nem tudjuk, kik voltak ezek a költők. Akár-
hogy is történt, kétségtelen, hogy az akkori idők legjelentősebb költői szinte kivétel 
nélkül szerepelnek a kötetben. Így Takáts Gyula mellett megtaláljuk benne többek 
között Csorba Győző, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Illyés Gyula, Vas István 
és Pilinszky János verseit is.4 

Ami számunkra itt fontos, egyben Anna-Maija Raittila első levele által do-
kumentált tény, hogy Takáts Gyula esetében a kapcsolatfelvételt maga a költő kez-
deményezte, amikor 1968 novemberében elküldte későbbi fordítójának a Villámok 
mértana című, akkor frissen megjelent kötetét. Megválaszolatlan kérdés azonban, 
Takáts Gyula hogyan szerzett tudomást a vállalkozásról, s kitől, mikor kapta meg 
Anna-Maija Raittila címét? A válasz minden bizonnyal megtalálható volt Takáts 

2 Az antológia és benne Takáts Gyula verseinek finnországi fogadtatásáról, visszhangjáról lásd 
az 5. számú levelet.

3 Forrás: Éva Gerevich-Kopteff: Madách Az ember tragédiája és finn fordításai a nemzeti kul-
túrák, az irodalmi recepció és fordításelemzés tükrében, Helsinki, 2003. – A Tragédia Finnor-
szágban Toivo Lyy fordításában ismert (forrás u. a.).

4 A teljes névsor: Benjámin László, Csoóri Sándor, Csorba Győző, Eörsi István, Garai Gábor, Ily-
lyés Gyula, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Képes Géza, Ladányi Mihály, Mezei András, Nagy 
László, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Rákos Sándor, Rónay György, Simon István, Som-
lyó György, Szécsi Margit, Székely Magda, Takáts Gyula, Váci Mihály, Vas István, Weöres Sán-
dor és Zelk Zoltán.
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Gyula első levelében – hiszen azt joggal feltételezzük, hogy kötetét egy üdvözlő,  
bemutatkozó üzenet kíséretében küldte el Raittilának. Ez a levél azonban sajnos el-
veszett.

Szándékom természetesen az volt, hogy felkutatom Takáts Gyula Anna-Maija 
Raittilának írott leveleit és azokat is közlöm e publikációban. Azonban hiába a ku-
tatói szándék, hiába a Finn Irodalmi Társaság (ott őrzik Anna-Maija Raittila hagya-
tékát) munkatársainak áldozatkész segítsége, csak annyit sikerült kideríteni, hogy 
Takáts Gyula levelei – egyetlen kivételével – mind elvesztek, megsemmisültek vagy 
ismeretlen helyen lappanganak. Az egyetlen megtalált levelet a maga időrendi helyén 
természetesen közlöm. A számunkra súlyos és sajnálatos hiány magyarázatához elő-
re kell ugranunk Anna-Maija Raittila életrajzi adatainak ismertetésében, ki kell lép-
nünk a dolgozat tárgyának, a levelezés tartamának időkeretéből.

Anna-Maija Raittilát az ezredforduló évében kettős tragédia érte. 2000 nya-
rán váratlanul meghalt férje, Taisto Nieminen. Helsinki strandján vízbe fulladt – ez 
megdöbbentően emlékeztet Fodor András nem sokkal korábban, 1997 nyarán tör-
tént hirtelen és tragikus halálára. Ugyanazon év decemberében Raittila agyvérzést 
kapott, s e betegségéből teljesen már nem épült fel többé. A Kaarinában található 
Morbacka-i Ökumenikus Közösségbe vonult vissza, melynek korábban egyik lét-
rehozója volt. Erősen kérdéses, hogy e költözés során mennyire tudta gondját vi-
selni személyes archívumának, könyvtárának, kéziratainak, levelezésének. Amíg és 
amennyire egészségi állapota engedte, részt vett az említett közösség munkájában. 
Állapota azonban 2008-ra tovább romlott. Hallását és beszédkészségét is nagyrészt 
elveszítette, gondozásra szorult. Helsinkibe költöztették, egy idősek otthonába, ahol 
2012-ben hunyt el. E második költözés idején már teljesen képtelen volt arra figyel-
ni, hogy mi történik holmijával és majdani hagyatékával. Nyilván jó szándékú, de 
hozzá nem értő kezek pakolták, csomagolták, szállították (selejtezték?) az anyagot, 
ami később aztán a Finn Irodalmi Társaság archívumába került. Az így is gigantikus 
méretű anyag, mint azt gondozója közölte, nem csak Takáts Gyula vonatkozásában 
hiányos. Tájékoztatása szerint pl. az 1960–70-es évek dokumentumaiból szinte sem-
mi nem maradt meg benne. Mindezek ismeretében úgy gondolom, hogy annál in-
kább meg kell becsülnünk azt az egyetlen levelet, ami Takáts Gyula küldeményeiből 
mégis fennmaradt.

Anna-Maija Raittila meglehetős késéssel, 1970 januárjában válaszolt Takáts 
Gyula küldeményére – megkapó kedvességgel, bájjal, szabadkozik is miatta. Igaz, 
leveléhez mellékelve elküldte az addigra már elkészült, és az antológiába egy kivé-
telével be is került versfordításait. (A versfordítások gépiratait Takáts Gyula nem az 
első, hanem a második levél mellett őrizte meg, a hagyatékban máig ott találhatók.) 
Megküldte továbbá Sateenkaari (Szivárvány) (Kirjayhtymä, Helsinki, 1969) című, 
akkor új kötetét, benne a következő dedikációval: „Takáts Gyula bátyámnak / mély 
szeretettel üdvözölve / az egész ‚Villámok mértana’ / birodalmát / Tapiolában, jan. 
1970 / Anna-Maija Raittila”. Az első levél bizonyítja, hogy Takáts Gyula a Villámok 
mértana mellé bemutatkozó üzenetet is küldött, Raittila aligha tudhatta máshon-
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nan, hogy a költőt a kaposvári múzeumban kell keresnie, ha személyesen akar vele 
találkozni. Az is nyilvánvaló, hogy Takáts Gyula ezt követő válaszában, tehát immár 
második levelében, otthonába, a kaposvári házba hívta meg látogatásra a Nieminen 
házaspárt, Anna-Maiját és Taistót, hiszen a személyes megismerkedés ott történt 
meg, 1970. május 21-én. A pontos dátumot az ajándékba vitt (és második levelében 
már megígért) Sinitiaisten tanssi (Kékcinegék tánca) (Kirjayhtymä, Helsinki, 1968) 
című kötetben olvasható dedikáció dokumentálja: „Takáts Gyula bátyámnak / hálás 
köszöntés / finn erdőkből / – kaposvári csodaszép / együttlétés (sic!) emlékére / 1970. 
V. 21-én / Anna-Maija Raittila”.5 A megérkezés és találkozás első pillanatainak meg-
ható mozzanata, melyre visszatérek még e dolgozatban, azonnal meghitt, családias 
barátsággá mélyítette a két házaspár kapcsolatát. 

A frissen alakult és máris elmélyült barátság, rokonérzés élménye az első 
években meglehetősen gyakori levélváltást eredményezett a költő és finn fordítója 
között. Anna-Maija Raittila 15 leveléből, illetve képeslapjaiból 11 született 1970 és 
1973 között. A látogatás utáni üzenetek tartalma már kevésbé „szakmai”, inkább 
ünnepi jókívánságokat, utazásokról küldött üdvözleteket tartalmaznak, valamint 
további találkozások terveit. A Finnországba, Tapiolába történő meghívás már a ka-
posvári találkozás utáni napokban megszületett. Bece-hegyi találkozások terveivel 
is találkozunk, ezek azonban sajnálatosan rendre elmaradtak, részben Takáts Gyula 
feleségének betegsége, részben pedig Raittila magyarországi úti programjainak zsú-
foltsága miatt. 

Az 1977-es év Takáts Gyula számára súlyos tragédiával indult: az év márciu-
sában hunyt el első felesége, Szabó Ilona, Loncika. Másrészt azonban ez az esztendő 
hozta meg számára második finnországi utazása, egyben a Nieminen házaspárral 
Tapiolában történő találkozása lehetőségét.6 E két esemény feltámasztotta az akkor 
már négy éve szünetelő levélváltásokat. Az 1970-ben történt első találkozáskor a 
megérkezés pillanatainak megható mozzanata hét év elteltével ekkor tűnik fel An-
na-Maija Raittila levelében, a részletet itt nem betűhíven, hanem Takáts Gyula ki-
egészítését, javítását beleszőve idézem:

„Minden esetre, most szóval úgy van, hogy a fényteljes emlék a kaposvári ház 
küszöbén, ahol a drága Élettársa visszafordult, sírni; elsírta magát a hirtelen rokon-
érzés miatt – az most több mint emlék. Most a halhatatlan érintkezés. Isten áldja 
meg az édes lelkét. És az aranyos Gyula bátyámat!”

A levél elején a – számomra ismeretlen helyről – kivágott és oda beragasz-
tott kép a Példabeszédek Könyvéből vett idézettel („A szeretet és hűség ne hagyjon 
el téged…”) minden kétséget kizáróan ezt az idézett néhány sort hivatott erősíteni. 
Mennyivel felemelőbb a szokványos részvétnyilvánításnál a gyász idején a halha-

5 Az „együttlétés” Anna-Maija Raittila mosolyt fakasztóan bájos szóalkotása. A dedikáció szö-
vege azt sejtetné, hogy már otthon, Finnországban szól a kaposvári látogatás emlékéről. Való-
jában azonban Raittila a látogatást (és a dedikáció dátumát) követő napokban még Magyaror-
szágon tartózkodott, amint azt a 3. sz. levél keltezése és postabélyegzőjének dátuma bizonyítja.

6 A költő 1937-ben járt először Finnországban.
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tatlan lelki érintkezésről szólni, mely egyébként Anna-Maija Raittila hitvilágában 
teljesen természetesen és őszintén megélt élmény! Úgy vélem, Anna-Maija Raittila 
szeretetre méltó, szeretettel teli, sugárzó személyisége e helyen tárul elénk a maga 
legteljesebb tisztaságában és valóságában.

Az idézett, 12. sz. levél további részében a találkozás időpontjának egyezte-
téséről olvashatunk. S hogy minden Raittila meghívása és ajánlata szerint történt, 
azt ismét egy dedikáció dokumentálja, melyet az Anna meidät kaikki toisillemme 
(Kirjayhtymä, Helsinki, 1974) című kötetben találunk, ahol a zárójelbe tett szöveg-
ben a szerző a kötet magyar címét adta meg: „(Add nekünk mindnyájunkat!) / Édes 
Gyula bátyámnak / ezek a madár-fű-tiszta / finn napjaink emlékére / 1977 VI. 30-án 
/ Anna-Maija”.

A dedikáció több együtt töltött nap emlékéről szól, így Takáts Gyula és Tüskés 
Tibor, aki útitársa volt a finnországi látogatáson, 1977. június 27-én vagy 28-án érke-
zett a Nieminen házaspárhoz, elfogadták a felajánlott szálláslehetőséget, a dedikáció 
dátuma pedig a búcsúzás napját rögzíti.

Az ott-tartózkodás idején Takáts Gyula megismerkedett Keijo Immonennel 
és feleségével, mint azt egyetlen fennmaradt levele tanúsítja. Keijo Immonen (1929–
2013, kiadó, kulturális menedzser – sokoldalú tevékenységét talán ez a kifejezés írja 
le legtömörebben) a Nieminen házaspárnak nemcsak jó barátja, hanem munkatársa 
is volt. S még több is, hiszen felesége, Ritva Immonen, aki a 13. sz. levél egyik szerep-
lője, nem más, mint Anna-Maija Raittila testvérhúga. Egyben az egyetlen személy a 
levelekben néven említettek közül, aki napjainkban is él és jó egészségnek örvend. 
Úgyszintén az egyetlen finn személy, akiről biztosan tudhatjuk, hogy Takáts Gyulá-
val történt személyes találkozás emlékét őrzi.

Az egyetlen fennmaradt levélből az is kiderül, hogy a találkozás idején Takáts 
Gyula tárgyalt Anna-Maija Raittilával a Heszperidák kertjén innen című versciklu-
sának, valamint az Egy flóbertpuska története című regényének fordításáról. Ezek 
a fordítások azonban nem készültek el. Az, hogy Raittila belekezdett-e a munkála-
tokba, hagyatékának (számunkra gyakorlatilag lehetetlen) teljes átvizsgálásával se 
biztos, hogy kideríthető lenne, hiszen mint említettem, a hagyaték erősen hiányos. 
Takáts Gyula 1982-ben még rákérdezett a Heszperidák… sorsára, mint azt naplójá-
ban 1982. március 4-én írja:

Könyvemet elküldtem Határ Győzőnek Londonba, Dénes Tibornak Genfbe 
és Anna Maija Raittilának Helsinkibe. Tőle megkérdeztem, mi újság a Hesperidák 
könyvem finn fordítása körül?7 

Erre a kérdésére azonban választ már nem kapott – ha kapott volna, naplójá-
ban nem hagyta volna említetlenül.

A finnországi találkozás évében született még pár élménydús levél, illetve ké-
peslap, majd az üzenetváltás ismét évekre szünetelt. 1980. május 31-én Raittila ismét 
igen meleg hangú levelet írt Takáts Gyulának. Ebben sajnálatát fejezi ki egy ismét 

7 Takáts Gyula: Öt esztendő Drangalagban, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2005, 53. Az 
elküldött könyv a Helyettük szóljál volt.
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csak elmaradt találkozás miatt, írásra azonban főként a Semmi árnyéka című kötet 
kézhez vétele sarkallta, melynek versei ismét előcsalogatták a kaposvári első találko-
zás emlékét. A meghatóan kedves szöveget olvasva alig hihető, mégis így van: ez volt 
Anna-Maija Raittila utolsó üzenete Takáts Gyulához.

A megküldött kötetet a következő szavakkal köszöni meg: „De mert ha mégse 
nem színtől színre, mint vártam és reméltem, de levélben is: ölellek Téged hálásan 
a csodazöld ajándékodért, a Semmi Árnyékaért. Amikor kaptuk meg (a bodzateás 
légykapójával együtt…), rögtön akartam írni és köszönni…”

A légykapó-motívum már az 1977-es látogatás utáni egyik levélben is előke-
rül, álljon itt e bevezető végén a vers, amelyből való, s amelynek megírására a Tapio-
lában együtt töltött napok élménye ihlette Takáts Gyulát.

Anna Maija Nieminenéknél

A légykapó beköltözött a házba
Nieminenéknél Tapiolába…
Nézzük könyvek közül, üvegen át,
hogy él a légykapó család?
S a költőnő Anna Maija
olyan velünk, mint szárnyas anya;
fogadja a vendég madarat
s a rég elvált-megtért rokonokat…
Gyertyát is gyújt: pirosat-fehéret-zöldet,
valami tiszta ragyog fölötted
s a nyírfatea magyar bodzával,
mintha csak nem is ez a század…
Mikor még egy volt… S a szívekbe,
mint remény világít az északi este…

Tapiola, 1977. június

*
Anna-Maija Raittila leveleit mindenütt pontosan, betűhíven közlöm. Kézí-

rása kitűnően olvasható, bizonytalan olvasattal csupán egy helyen találkoztam. 
Interpunkciója, ortográfiája és fogalmazása is helyenként eltér a megszokottól, a 
szabályostól. Másutt ékezethiányokat, illetve fölösleget találunk szövegében. És 
néha hangzótévesztést is. Ne feledjük, hogy ő finn füllel hallotta a magyar beszé-
det. Úgy gondolom, ezzel több „hibája” magyarázható, pl. szóvégi betűtévesztései 
a görög-görök, pedig-pedik szavakban. Értelemzavaró tévedést, illetve szóalkotást 
mindössze három helyen (mindhármat a 2. sz. levélben) találtam, ezekhez […] jelek 
között magyarázatot fűztem. Ugyanilyen jelek között idézem Takáts Gyula javítását, 
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pontosítását és magyarázatát, melyeket csupán egyetlen levél esetében alkalmazott. 
Meggyőződésem, hogy Raittila szövegein a legkézenfekvőbb javításokat sem szabad 
elvégezni. Stílusa és megragadó személyisége így, apró hibáival együtt tükröződik 
leghívebben leveleinek szövegéből. 

*
1. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

 Tapiolában 1970 I. 28-án
Szeretett, Tisztelt „Remete Gyula”!   8 

Nemsokára már személyesen is, remélem, Kaposvári Múzeum ajtajára ko-
pogok, mert áprilisba-májusba igyekszem Magyarországra, az antologiai munkám 
„végső simítása” stádiumában. Hát már magas időm van ezt a levelet írni, néhány 
finnre fordításommal is MELEGEN köszönni a csodatiszta „Villámok mértana”ért! 
Nem is tudom, min gondolta Magában! Ilyen szép ajándék ismeretlen finn leánynak, 
már tavaly előtti novemberben, és semmi szó nincs ettől a leánykától… Szégyellem 
magam, ilyen vagyok! Egyetlen képeslappal se nem közöltem Vele hogy kaptam, 
örültem! Nagy-nagy elnézést kérem.

Mindig csak vártam eléggé nyugalmas estére, hogy hosszu beszelgetési levelet 
írjak és igazán köszönhessem ezt a harmatos, olyan szívig-metszően törékeny virág-
hanggal és egyúttal szinte arisztokratikus (görök márványreliefekben táncoló arcok, 
kezek, lábak bájosságával szólító!) impresszionizmussal teli költészetet!

Igen, félelmetesen fut az idő. Mint mondtam, április elejére készülök Budapest 
felé, azelőtt még sok antologiai munkám van hátra. Ezeken kívül a fordításokon kí-
vül esetleg még sok más régebb vagy új verse lenne, amelyeket is, Maga szerint kelle-
ne elvinni az antologiába? Én csak újabb természét ismerem, és mint már próbáltam 
kimondani… – nagy felélesztés voltak számomra, és gondoltam: lehet hogy éppen 
ilyen, friss, „impresszionista” rövid versekből-álló csomó legjobban Maga bemuta-
tójának szolgálni fog, meg az egész antologiának, a mai magyar költeményeknek az 
egészének is. Mégis: Ha csak gondolja, hogy ez a csomó pld. valahogyan túl „női-
essen” választott, és ha régebb versei között valami errevaló előkerülne, én nagyon 
hálásan elfogadnám az ajánlását.9 

Májusban Pécsett és biztosan Kaposvári tájon is akarunk járni a férjemmel, 
legkésőbb hát akkor tanácskodjunk. De ha levélben is, előbb, annál jobb. Az útam 
után, nyár alatt kellene antologiát készen hagynom a kiadónak; szóval még lesz 
időnk ha csak májusban is találkozunk…

8 A „Remete Gyula” megszólítás egy kedves idézet, Takáts Gyula nevezte így önmagát a Két osz-
lop című vers-triptichonjában, de szívesen használta ezt a nevet családi, baráti körben is. A 
költemény kötetben először 1965-ben az Évek, madarakban jelent meg. Raittila a második leve-
lében árulja el, honnan ismeri a verset.

9 Takáts Gyula elfogadta Anna-Maija Raittila válogatását, az elküldött fordításokon kívül más 
verse nem szerepel az antológiában.
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(Persze: sok-sok kedvenc versem még maradt fordítatlan a könyvében. Pld. a 
gyönyörü de törékeny-tiszta Ahogy átjössz (milyen rajz mellette!!), vagy Egy érzés 
hogy a kikötők, vagy Relativitás, Az állatöv jele, A szikla alatt, Nem nyár s arany, Ha 
szólít, Nem, Oly startra kész, Lakoma…)

Most: közelgő, szívig-sugárzó tavaszt, hóvirágokat küldök, kívánok! Minden 
új örömben gazdag évet!

Mély hálás szeretettel, a férjem is üdvözli ismeretlenül, Anna-Maija Nieminen
(– Mint esetleg Végh Antál közös barátunk mesélt, Tapiola Helsinkihez tar-

toz, tehát itt déli fővárosban lakunk, pedig Karjalából, Kelet-Finnországból eredetik 
vagyunk a férjem és én; mindkettőnk fordítók.)  10

Két lap, három oldal, a boríték hiányzik.

2. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

 Tapiolában, 1970. II. 25-én
Kedves Gyula Bátyám!
Szépen köszönöm a levelét – milyen örömteli meglepetés, hogy hát Finnor-

szágban, sőt Karjalában is járt.11 Kétszeres rokon. A saját verseimben, most a legu-
tolsó, hatodik kötetemben (Kékcinegék tánca), amelyt majd küldöm vagy hozom, 
különösen, közvetlen hatása látszik az Észak-Karjala természetének, néplírájának.

És mindenek előtt egyébként is érdekel: a „népdal” erős, mély erei akármi 
nemzet, kultúra televényében. Itt nálunk, az irodalmunkban, most mintha szégyell-
ve bújik – mert nagyon gyors, „hirtelen haraggal” valósuló nálunk az urbanizáció, 
és annál mélyebb volt ezelőtt az erdőkbe zárkózott életmódunk! Most is minde-
nütt (nemcsak az irodalomban, hanem az egész életérzésben) látható a válság fájós 
„komplexumsága”: ezért restelkedünk, nem merjük bátor öntudat erejével meríteni a 
saját „népdalunk” mély és tiszta kútjából ! De vannak, várnak a vízek!

Mindezért én tudatosan nyitott szívvel figyelem-merítem a magyar líra (és mi 
legjobb: mai is líra!) közvetlen erővel kibugyó [a szó eleje bizonytalan olvasat, értel-
me itt (forrásként) „feltörő”, „felbuzgó”] népdalából. Milyen hatalmas, egészségesen 
tovább-tápláló öntudat!

Ezért is már magamban gondoltam, előre, mint már írtam is, hogy jó lenne az 
„Állatöv jelét” fordítani! Mintha született volna tényleg olyan felségesen készen mint 
„Venusz a hadunkba”! [ez tévesztés, értsd: habokban, habokból] – egy szép napon a 

10 Végh Antal 1969-ben járt Skandináviában, ezt örökíti meg Északi utakon című útinaplója 
(Magvető, 1973). Legtovább Svédországban időzött, de járt Dániában és Finnországban is. 
Könyvében egy egész fejezetet szentel az Anna-Maija Raittilával történt találkozásának. An-
nak azonban nem találtam nyomát, hogy Takáts Gyulával bármilyen kapcsolatuk lett volna 
(levele sincs a hagyatékban), így a „közös barátság” Takáts Gyula oldaláról nem támasztható 
alá.

11 Takáts Gyula az első, 1937-es finnországi utazásáról írt Anna-Maija Raittilának.
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költő-múzeumigazgató kezében villogó régi borkancsóból! Én is már sokszor szív-
tam a virágzó játék és komoly élet erejét azok a kancsók széleiből: balassagyarmati, 
zalaegerszegi muzeumokban. És milyen fejedelmes húmor, a mostani új tarsadalmig 
elérő melegség abban a versben, fantasziában! „Szikla alatt” is már előre tartozott a 
tervemhez. Pedik „Hozzák a derű képletét” maradt ki; bár nagyon bájos, finom ab-
ban a mediterrán és magyar (és egyetemes!) együtt-olvadó életérzés – és annak a vi-
gasza! Mégis – mert kellett nagyon „gazdagsági” [értsd: gazdaságos] lennem az anto-
logiámmal! – láttam hogy Állatöv jelével, Epidauroszi színpaddal és MIND „Szikla 
alatti” gyönyörű versével már teljesen közvetítették a költészete csodatiszta üzenete.

(Nem kaptam „Évek madarakat”; csak a „Villámok mértanát”. Dunántúli an-
tologiából pedig ismertem a „remete Gyulát” meg a „Hozzák a derű képletét”-et.)12 

Majd írom, mikor (május közepén, kb.) érkezünk Kaposvárig! Nagyon örülök 
a személyes találkozásnak! – Tiszta tavaszt! kíván 

Anna-Maija

Egy lap, két oldal, a boríték hiányzik. Melléklete a kilenc lefordított vers.13

3. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

 Sárszentlőrinc, V. 25-én
Drága Barátunk!
KIITOS, köszönjük! Hálás szeretettel emlegetjük a feledhetetlen vacsora- és 

versestét Maguknál – az igazi rokonság erdei illatát! (Nem csak finn-magyar rokon-
sági…, hanem a versmadár-virág-erdő-rokonsági érzését is.) Szintén ragyognak a 
szívünkben a pásztorfaragók is. Gazdag kaposvári utunk! Újra is akarunk menni 
– és Isten hozza Magukat is Tapiolába.

Igéretem szerint küldöm a fordításokat – annyira buta-sután, mint csak költő-
barátoknak lehet küldeni, mert biztos vagyok hogy ilyen igénytelen nyersfordításból 
is érthetők – a költőnek.

Taisto, és az egész Csepregi család, üdvözlik nagy szeretettel. Isten áldja meg!

Anna-Maija

A borítékon: Dr Takáts Gyula KAPOSVÁR Kovács Sebestyén Gy. u. 9. Postabélyegző: 70 5 
25. Mellékelve két gépelt lapon Anna-Maija Raittila néhány saját versének (valóban nyers) 
fordítása. 

12 Dunántúl – a Dunántúl költői, Pécs, Jelenkor–Magvető, 1967. Takáts Gyula említett versei az 
antológia 199–204., illetve a 209–210. oldalain találhatók.

13 A kilenc vers: Az állatöv jele, A szikla alatt, Világ veled, Gyalulj, ha keltesz is, Mezei színpad  
(Egy másik jelenet:)*, Dinamit, Négy akkord (IV), Egy szilfa alatti forrásnál*, Tragédia Epidau-
rus színpadán. A *-gal jelöltek az antológiába nem kerültek be.
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4. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

Kedves Takáts Gyula világa, Mindketten!

Feledhetetlen együttlétünkre folyton emlékezve – gondolatainkban most ka-
rácsonykor itt a mi asztalunk körül együtt üljünk!

Lago Trasimeno templomával, fecskéivel áldott új évet kívánunk!

Sok-sok szeretettel Anna-Maija, Taisto

Félbehajtott levél, kétszer fél oldal, mindkettőre egy-egy fénykép ragasztva. Az elsőn a feldí-
szített karácsonyi asztal, a másikon Lago Trasimeno temploma látható. 
A boríték címzése: D. Takáts Gyula muzeumigazgató KAPOSVÁR Kovács Sebestyén Gy. u. 
9. UNGARN, feladó: A-M Nieminen Kimmelt. 26 C 24 TAPIOLA Finnország. Postabélyegző 
dátuma: 20 12 70.
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5. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

 Tapiola (a harmadik ház balról), húsvét után 1971.
Drága Barátaink!
Annyiszor mi is itt az asztalunk körül vidám, hálás emlékezéseinkben ün-

nepeltünk, borkóstolgattunk Veletek! Különösen 60. éves ünnep alkalmára! Most, 
ilyen késön, látható köszöntésünk is menjen Kaposvárig! Szép volt olvasni Jelen-
korban, Bertha Bulcsu interjúját érezni a pannóniai tiszta melegét és örvendezni a 
barátságunkért.14 Adjon a jó Istenünk sok tiszta erős, gyümölcsös évet Mindkettö-
teknek (tudom, hogy kellene írni: …kettöjüknek, de nagyon nehezen halad a helyes 
udvari nyelvtanom).

Egy hosszu, tartalmas bemutatási írásban, egyik nagy „nők lapjában”, külö-
nösen megható volt a megértés, amellyel írt egy nagy költőnk felesége a „Szikla alatt” 
- verséről; az egész verset leírta a cikkjébe. Különben is csodálatosan meleg, lelkes 
volt a „Kutak földje” elfogadása. Nem csak „irodalmi” eredménynek, hanem több-
nek: friss, mély terapiának tartották. Sokan írtak, rádióban is három külön progra-
mot csináltak róla, verseket szavaltak, stb. 

Augusztus-szeptemberben akarjuk vissza hazamenni Magyarországra. Jó 
lenne találkozni. Majd írok közelebb, hogy mikor megérkezünk.

Fényes, boldog tavaszi-nyári-időt kivánva, nagy szeretettel

Anna-Maija és Taisto.

Egy lap, két oldal, a második oldalon a szöveg után beragasztott fénykép, rajta a „harmadik 
ház balról”– ebben lakott a Nieminen házaspár. 
A boríték címzése: D. Takáts Gyula muzeumigazgató KAPOSVÁR Kovács – Sebestyén Gy. u. 
9. UNGARN, feladó: A-M Nieminen Kimmelt. 26 C 24 TAPIOLA Finnország. Postabélyegző 
dátuma: 15 4 71.

6. Anna-Maija Raittila képeslapja Takáts Gyulának

Assisi, pünkösdi után,

Sok szeretettel és örömmel emlegetjük mindkettőjüket Monte Subasio és Lago 
Trasimeno virágzó, éneklő világában. Francia-olasz utunk mentén

Anna-Maija és Taisto

A képoldalon az Assisi Szent Ferenc Bazilika látható. 
Címzés: Takáts Gyula feleségével KAPOSVÁR Kovács – Sebestyén Gy. u. 9. UNGHERIA. Pos-
tabélyegző dátuma: 9.6 71.

14 Bertha Bulcsu: Interjú Takáts Gyulával, Jelenkor, 1970/11, 963–969.
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7. Anna-Maija Raittila levele (képeslap, borítékban)  
    Takáts Gyulának

Tapiola, VIII. 2.
C/o Medgyaszay
Pozsonyi út 14 IV
BUDAPEST XIII

Kedveseink!
Francia-olasz utunkról jöttünkben szép hosszu levél itt várt! Csak most – a 

várva várt magyar út küszöbén – válaszolom! Majd írunk pontosabban Budapestről, 
hogy mikor mehetünk (és mikor Nektek megfelel; most hogy van Loncika?! Remé-
lünk, jobban!). Minden esetre nagyon szeretnénk Becén találkozni! Szeptember ele-
jén? Vagy augusztus végén? Fent a pesti címünk.

Szeretettel A-M, Taisto

A képoldalon Seurasaari Szabadtéri Múzeumának (Helsinki) egy részlete látható. 
Címzés a borítékon: Takáts Gyula BALATONGYÖRÖK BECE-HEGY UNGARN. Postabé-
lyegző: 3 8 71.

8. Anna-Maija Raittila képeslapja Takáts Gyulának

 Budapest, VIII. 23
Kedves Gyula Bácsi és Loncikánk!
Nagy szeretettel gondolunk Rátok és a lehetőségre, hogy Bece-Hegyre utaz-

hatnánk szeptember 10 körül Sárszentlőrincről; onnan Pestre már másnap. Csak 
ilyen kevéssé látszik, szükül az idő – még nem is biztos, hogy lehet megvalósítani… 

De Ha lehet – jó lenne választ kapni (hogy vagy Loncikánk, és itt vagytok-e? 
Lehet jönni?): VIII. 31-ig Bp. II. Nagybányai út 33. Ha nem utazhatunk, annál for-
róbb üdvözletünk! 

Anna-Maija, Taisto

A képoldalon a Néprajzi Múzeum (Budapest) egy kiállítási tárgya látható. 
Címzés: Takáts Gyula kedves feleségével BALATONGYÖRÖK Bece-hegy. Postabélyegző dá-
tuma: 71 VIII. 25.

9. Anna-Maija Raittila képeslapja Takáts Gyulának

 Bp. IX. 1.

Kedveseink! Köszönjük a tegnapi leveleteket: Úgy kívánunk jobbulást Lonci-
kának – ! És remélve jövőre mái gondolunk, hogy ha akkor jó nyugodt idővel Veletek 
együtt lehetnénk! Most is sok szeretettel gondolunk Rátok! 

Anna-Maija és Taisto
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A képoldalon a Budai Vár és a Lánchíd látható. 
Címzés: Takáts Gyula feleségestül KAPOSVÁR Kovács Sebestyén Gy. u. 9. A cím áthúzva és 
idegen kéz írásával: Utána: B.Györök Becehegy. Postabélyegző dátuma: 1971 sze. 3. (Kapos-
vár) majd 71 IX. 6. (Siófok).

10. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

Drága barátaink!
Annyi öröm jött hozzánk a lapotokkal! Nagyon szeretnénk találkozni Vele-

tek áprilisban, hiszen akkor megint mi is tervezünk a nemzetközi költőtalálkozóra. 
Hogy vagytok? Jó, meleg pihenési időt, áldott új esztendőt kívánunk – azt a minden 
reggel újjászülető örömöt, hogy „született Nektek a Megváltó…” Szeretettel

Anna-Maija Taisto

Kétrét hajtott, zöld színű lap, belső oldalán a szöveggel, külső oldalára téli fákat ábrázoló 
fénykép ragasztva. A megszólítás előtt égő gyertya rajza. 
A boríték címzése: Dr. Takáts Gyula a kedves feleségével KAPOSVÁR Kovács Sebestyén Gy. u. 
9 HUNGARY. Postabélyegző dátuma: 22 12 72.

11. Anna-Maija Raittila képeslapja Takáts Gyulának

73. 6. 29.

KIITOS! Köszönöm! A csodálatosan szép új jel a zöldellő gyümölcsösből!… 
Milyen fiatal érett melegség!

Mindnyájatoknak szép, erőtadó nyári időt, minden áldást kívánunk, erről a 
középfinn szép tájról, ahol egy lakodalmat ünnepeltünk ebben az új templomban. 

Sok-sok szeretettel

Anna-Maija Taistoval

A képen Orivesi (település Tampere közelében) – a szöveg szerint akkor új – temploma látha-
tó. 
Címzés: Takáts Gyula a kedves feleségével BALATONGYÖRÖK Bece-hegy HUNGARY. Pos-
tabélyegző dátuma: 3 7 73.
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12. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

Tapiola, 1977. V. 29.
Drága, Legjobb Gyula Bátyám!
Nagyon-nagyon köszönöm a megható, megint 

meg-jövő köszöntést, szívbeli figyelmet – a csodála-
tosan ifju „Száz nap a hegyen” óta, amely annyi friss 
vigasztalást adott és annál is hosszabb levelet akartam 
írni… verseket fordítani és saját verseimből nyersfor-
dításokat elküldeni… De így halad, szalad az élet. Túl-
zott munka hordalékaival, amelyek alatt nem tanultam 
meg, mikor kell igent, mikor nemet mondani, vállal-
ni vagy nem. Egyre tisztábban érzem, hogy személyes 
emberi találkozók, kapcsolatok mindig a legfontosab-
bak, minden „irodalom” fölöttiek (tulajdonképpen 
csak ezek érdekeltek mindig a versekben, költökben is, 
nem az „irodalom”. De úgy is van, persze, hogy elvá-
laszthatatlanak.)

Minden esetre, most szóval úgy van, hogy a 
fényteljes emlék a kaposvári [ház – Takáts Gyula be-
toldása] küszöbén, ahol a drága Élettársa visszatért 
[fordult – Takáts Gyula javítása], sírni; elsírta magát a 
hirtelen rokonérzés miatt – az most több mint emlék.* 
[Takáts Gyula csillagozása] Most a halhatatlan érintke-
zés. Isten áldja meg az édes lelkét. És az aranyos Gyula 
bátyámat!

De a csodálatos finnországi út! És még Tüskés Ti-
borral (aki régóta vár válaszomat a Kodolányi-monog-
rafiájáról… az is olyan szép üzenet, amely még mindig 
vár, a „csendes órájára”, hogy írjak róla. Most, amikor 
itt fognak lenni, majd legyen alkalma!). Csak nagyon 

sajnálom hogy éppen Lahtiba nem mehetek/mehetünk, mert Taistóval VI. 16-26. kö-
zött Kelet-Finnországban egy ifjusági tábor vezetőiként leszünk. Onnan, előre félek 
attól, nehéz kiszaladnunk. De feltétlenül szeretnénk találkozni!! Ha csak lehet: nem 
maradhatnak egy-pár napig 

[a levél itt ér az oldal aljára, ahol Takáts Gyula jegyzete olvasható: 
* „T. i. Lonci amikor meglátta őket, a rokonokat, sírni kezdett örömében” 
– majd a következő oldal tetején a lapszámozás már ismét Anna-Maija Raittila keze írása] 
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[2]
tovább, VI. 27-éig, vagy 28-áig?! Mert mi 27-én hazaterünk, már estét együtt 

tölthetnénk itthon!! Nagyon szép, fontos dolog lenne. És itt, Tapiolában lenne egy 
üres lakás, egy baráti szomszédunké; ott lenne mind a kettőjüknek a fekvőhelye. 
Ugy-e, ezt meg kell csinálni.

Minden esetre, még lesz időnk levélváltásra: HA nem megy ez a terv, akkor 
valahogy bármiképpen kiszaladunk Lahtiba egy fél napra… De nagyon-nagyon re-
méljük ennek a hosszabbítás választását.

Sok-sok szeretettel
Isten hozza!! Anna-Maija és Taisto

Két lap, három beírt oldal. A boríték hiányzik. Az első oldal kezdősorai mellett hosszában be-
ragasztott fénykép, amely három nyírfa törzsét és néhány ágát ábrázolja. A kép alatt nyomta-
tott szöveg francia nyelven idézi a Példabeszédek Könyve 3.3 bekezdését: „Que bienveillance 
et fidélité / ne te quittent! // Pr.3, 3”. (A szöveg magyarul a Károli Bibliában: „Az irgalmasság 
és igazság ne hagyjanak el téged…”, az Új fordítású Bibliában: „A szeretet és hűség ne hagyjon 
el téged…”)

13. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

Tapiola 20.10.77
Drága, Jó Kertész, Gyula Bátyánk!
Köszönöm az egész szívemből a csodálatos együttlétet itt nálunk (és ugyan-

akkor és ugyanott Pannóniában, a Heszperidák kertjén innen! És a kedves jó leve-
ledet és a Tegezést. Nagyon sokat emlegettünk Ritváékkal együtt ez alatt az esős de 
munkaforgalmi nyár alatt – többször került szóba a „Kaivojen maa”-ban való verseid 
frissessége, tiszta bátorsága, virágnyi… És csak időkérdés, remélem nem is hosszúé, 
hogy le fogom fordítani. (Idővel érkeznek, hiszen jókor, Neked az én nyersfordítása-
im is.)

Most itt egy pár kép az elfelejthetetlen közös júniusról. Talán találkozunk Pes-
ten Ady-kongresszusban? De jó lenne! Addig is, igen, naponta, közel járnak egymás-
nak a szerető áldást kérő gondolataink. Örülünk, hogy együtt utazhatunk Taistóval, 
Leningradon át vonattal. És Pestről még megyünk öt napra Erdélybe. Majd lesz olyan 
nyári magyar kirándulásunk, hogy több idővel tartozkodhatunk Balaton körül is.

Szinte üdvözletet, mély szeretettel küldök a drága Élettársadnak… képének, 
szivének, akiről olyan csodálatosan írtál – akinek – ÉS-ben. Forrás volt számunkra 
is az a verslevél.15 

Szeretettel ölelünk!
Anna-Maija Taistóval

15 Takáts Gyula: Versváltozatok Neki (1. Talpad alatt 2. Betakartam vele 3. Megszülve így), Élet 
és Irodalom, 1977/36 (szept. 3.), 15. – a pontos adatolást Bíró-Balogh Tamásnak köszönöm. A 
vers később A semmi árnyéka és a Más távlat című kötetekben jelent meg.
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Egy lap, két beírt oldal. 
A boríték címzése: Takáts Gyula költő H-8313 BALATONGYÖRÖK Bece-hegy. A címzés át-
húzva, idegen kéz írásával: utána 8264 Szigliget Irodalmi Alkotóház. A bélyeg a borítékról 
letépve, a postabélyegző nem látszik.

14. Takáts Gyula levele Anna-Maija Raittilálának

1977. 10. 29
Kedves jó Maija és Taistóm,
sajnálom, hogy nem találkozhattunk a költőtalálkozón, de én olyan fáradt vol-

tam és oly jól pihentem Szigligeten, hogy nem utaztam Pestre. Ide Szigligetbe kap-
tam kedves leveledet Maija! Örültem a képeknek és az emlékeknek Tapiolából. Azóta 
a Tükör is hozta a Nektek írt és címzett verset.16 Biztos Tüskés Tibor el is küldte. 
Mindig eszemben vagytok, valahányszor feleségem képére nézek. Így tehát napon-
ta… Én Szigligeten is írtam 20 szonettet Neki. Lassan közölni fogom, mert most 
egyre másra szólítanak föl közlésre az irodalmi lapok. Lassan gyógyul közérzetem.

Összegyűjtött verseim (kb. 600 oldal) nagyalakú kiadásának utolsó korrekci-
ója is elkészült. Könyvnapi könyvben „A harmónia keresése” címen új tanulmánya-
im jelennek meg és ép most kaptam a szerződést a „Vitorlás a berken” új kiadására.

Remélem Erdélyben jól éreztétek magatokat és sokat láttatok a kis árva res-
publikában. A finn könyveket a Tiéteket és Rácz Pistáét áttanulmányoztam. Finn 
szakértő leszek lassan. De sok örömet okoz ez és elgondolkoztató problémákat is vet 
föl. Érdekes két világ és összefüggések. Képes Gézával két hétig együtt voltunk. Igen 
fontos az ő szerepe. „Az idő körvonalait” ismered-e? El kell olvasnotok, egész új kér-
déseket vet föl közös irodalmunkról…

Kedves Maija ne feledkezzél meg a „Heszperidák”-ról és a Flóbertpuskáról, 
amely azt bizonyítja, hogy a fegyver barátságot is teremthet, így teljesen humanizált. 
Időszerű is! Szeretettel ölellek Benneteket

Gyula bátyátok

P. S. Keijót ölelem! Családját üdvözlöm. Adjad át!

Két lap, két beírt oldal. 
A boríték címzése: Anna-Maija Nieminen / Helsinki-Kimmelt 26 c 24 / SF-02100 Espoo 10. / 
Finnország // Exp: Takáts Gyula / 7400 Kaposvár / Kovács-S. Gy. u. 9. / HUNGARY

16 A bevezető végén idézett versről van szó.
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15. Anna-Maija Raittila képeslapja Takáts Gyulának

Már vissza idehaza, 1977. XI. 4.
Drága Gyula bátyánk! 
Mintha mégis találkoztunk volna Pesten, oly jól esett a csodálatosan meleg 

versed a Tükörben. KIITOS!! Annyira hatott egyik mohácsi ev. lelkészre is (aki ép-
pen adott nekünk tavaly a magyar bodzából…) hogy ott létünk alatt még sok-sok új 
bodzát küldött nekünk Pestre. Szóval hozzon Isten máskor is a légykapók költése-
kor… Nagy szeretettel emlegetnek Keijóék is. TERVEISIÄ! [azaz: Üdvözölnek!] Ők 
is kapták a Tükröt. És én nem is felejtem a verseidet, csak idő kell, hogy átgázólhatok 
sok-sok mostani munkán túl…

Isten legyen Veled minden csendes örömével. Ölel 

Maija, Taisto

A képoldalon Andreas Alariesto fotója: Merítőhálós halászat Lappföldön. 
Címzés: Takáts Gyula író H-7400 KAPOSVÁR Kovács S. Gy u. 9 Postabélyegző: 5.11.77.

16. Anna-Maija Raittila levele Takáts Gyulának

Nyáregyháza 1980. V. 31
Édes, Jó Gyula Bátyám! 
Szinte utolsó pillanatig álmainkban elhittem: találkozni fogunk, a szép pan-

nón-barna arcod ragyogását fogom látni, a csüggedetlen szemed tisztaságát. Három 
hétre eljöttem idehaza, Erdélyben is jártam eközben. És most, mégis, vissza kell utaz-
nom. Balaton felé mégse nem értem rá. Egyedül jöttem oktatási minisztériumunk 
ösztöndíjával, irodalmi tervekkel. És ezek a „nem-tölem-függök” tervek – „Ember 
tragédiája” új fordítása is belefér – persze halasztani szoktak, mindig, most is… – a 
„saját” terveimet, a szép közös „Reménytündérei” – tervét is ami meg van beszélve, 
Keijo Immonen nem mondta le, én se, csak türelmünk kell, hogy megvalósuljon, 
idejében.17 Pont úgy van a helyzet a saját újabb verseskötetemmel is… türelem kell, 
hogy valahonnan kerüljön idöm hozzá…

De mert ha megse nem színtől színre, mint vártam és reméltem, de levélben is: 
ölellek Téged hálásan a csodazöld ajándékodért, a Semmi Árnyékaért. Amikor kap-
tuk meg (a bodzateás légykapójával együtt…), rögtön akartam írni és köszönni… De 
nem csak egy pár gyors sorral, munkahalom alól, hanem nyugodtan, jobb idővel… 
Ami aztán mindig csak váratni hagyta magát… Elnézést kérem, drága jó Gyula Bá-
tyánk, hogy eddig kellett várnod a válaszomat! De nagyon friss, üdítő és vigasztaló 
volt ennek a könyvnek a hangja, még mind a meghitt, szivbeszoruló csenddel, hálás 
szerelemmel, ami a drága feleségedhez itt szól. (Még mindig gondolok rá, ezeket az 

17 Itt feltehetően a Heszperidák kertjén innen fordításának (meg nem valósult) tervéről ír  
Anna-Maija Raittila.
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új sorokat olvasván is – a hirtelen kitört sírására, amikor legelöször találkoztunk 
Kaposvárott ővele és ott, a kapun, megértette, hogy finnek vagyunk.

Igen, Gyula bácsi drága! Ez a „Semmi”, ez a könnyü csodálatos „Valami”, ami 
árnyékában oly csodálatos zöld-félhomály csillog – az nem üres sötétség! Csodálatos 
„Valamivel” van teli, nagy magányból kibuggyanó forrással. Nem tudjuk a nevét…? 
Igen – nem; mert kimondhatatlan mély, végtelen hűséges az Isten atyai szeretete. A 
Fia, a Jézusa, titkos Jelenléte.

Sok szeretettel ölel

Anna-Maijád, Taistóval aki otthonról szintén ölel.

Félbehajtott levél, négyszer fél oldal. Mellékelve egy kortárs festményt ábrázoló, megíratlan 
képeslap. 
A boríték címzése: Szeretettel Takáts Gyula költő részére KAPOSVÁR Kovács S. u. 9. 7400 A 
magyar postabélyegző dátuma: 1980. jun. 2. A Magyarországról küldött levél feladója A-M 
Nieminen, itt meglepő módon mégis a finnországi címével.

*
Köszönetet mondok Kaisa Raittilának, Anna-Maija Raittila unokahúgának 

és jogutódjának a levelek közléséhez való hozzájárulásáért, valamint a kérdéseimre 
készséggel küldött információiért, továbbá Katri Kivilaaksonak, a Finn Irodalmi Tár-
saság munkatársának, a hagyaték gondozójának áldozatkész munkájáért, melynek 
során elküldte Takáts Gyula meglévő üzenetének másolatát, illetve a teljes anyag át-
vizsgálásával bizonyította, hogy több levél nem maradt fenn a hagyatékban.

Takáts-emlékek: Baráti összejövetel 1977-ben Tapiolában,  
Anna-Maija Nieminenéknél 
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