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Dukai Takách Judit vagy Dukai Takács Judit magyar költőnő (írói álnevén Malvina), 1795.
augusztus 9-én született a Vas megyei Dukán.

Berzsenyi Dániel versének címéből vált ismertté neve.
Szülei – Takách István birtokos és muzsai Vittnyédy Terézia – gondos nevelésben
részesítették, s mikor kora ifjúságában tanújelét adta költői tehetségének, maguk is buzdították
az írásra.
Amikor anyja 1811-ben meghalt, apja Sopronba vitte tanulni, „hol nyelvekben, zenében,
valamint a gazdasszonykodás különféle elemeiben is szép haladásra tett szert; úgy tért vissza
családi lakába, hol a háztartás gondjait egészen átvette”. Sopronban Kis János költő is
támogatta őt. Judit a városban működő német színházat, koncerteket, operaelőadásokat
látogatta.
1814-ben Döbrentei Gábor, Wesselényi Miklóssal és nevelőjével, akik ekkor Itáliából tértek
vissza, meglátogatták. Már ekkor verselgetett Malvina néven, amit később is megtartott
költeményeinél. Gróf Festetics György, az irodalom barátja és pártfogója méltónak látta az
1817-ben Keszthelyen tartott Helikon ünnepélyre a magyar múzsa többi fölkentjei sorába őt is
meghívni. Berzsenyi Dániel, akinek a neje Judit unokanővére, Dukai Takács Zsuzsanna volt,
dicsérően írt róla Kazinczy Ferenchez 1817. február 27-én kelt levelében.
1818-ban a 70 000 forintnyi örökséggel rendelkező költőnőt Göndöcz Ferenc vezette oltárhoz,
akivel aztán Felsőpatyra (Vas megye) költözött. Tizenkét évig élt az 1830-ban elhunyt első
férjével, s négy gyermekük született. 1832-től második férje Patthy István ügyvéd volt.

Dukai Takách Judit hirtelen jött tüdővészben halt meg 1836. április 15-én, Sopronban.
A 84-es főútról Duka felé kanyarodva, a község temetőjében egy kis fehér épületben található
Dukai Takách Judit költőnő sírhelye, amelyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság „A”
kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított. A falu központjában pedig még áll az
egykori Dukai Takách-kúria, amelyet a „magyar Szapphó” életében édesapja építtetett.
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