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Kukorelly – 60
 

Hatvan. Kukorelly hatvan éves. Szokni
kell. A hatvan az borzasztó. A negyven
sok, az ötven olyan, hogy más szögbõl

éri a nap a fejet, különös felfedezésekre sarkall,
olyan titkos helyekre belát, aki ötven, amelyek
létérõl se tudott soha, a hetven végérvényes, tövig
a tüskés bozótban, de a hatvan borzasztó. A hatvan
– gondolom én – betonszarkofág, kevés résen
jut levegõ, inkább szökik, mint dõl befelé, a
minimalizmus robusztus apja. Egyre kevesebb a
gondolat, az ötlet, a trükk, a rutin intézi az aktuális
kötelezõket.

Ezzel együtt a hatvan létezik, aki ötvenkilenc
év és háromszázhatvannégy nap után végigél még
egy napot. Azzal lesz ugyanis hatvan. Általában
elfogadható a hatvan. Jó genetikai örökség, egészséges élet, feladat feladat
hátán, célok és elkötelezettségek, amelyek bizonyítottan karbantartják az
alanyt, Kukorellyhez mégsem illeszkedik megfelelõen ez a komoran
mélyhangrendû hatvan. Ám ha nem hamisította meg születési dátumát,
hatvan mégis.

Nézzük, mivel töltötte az elrobogott hat évtizedet.
A budapesti Varga Katalin Gimnáziumban érettségizik 1968-ban.

Sorkatonai szolgálata után majd különbözõ fizikai munkákat végez. 1974-
ben a Petõfi Irodalmi Múzeum kézirattárosa, 1975-ben felveszik az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–
történelem–könyvtár szakára. Itt szerez bölcsészdiplomát 1981-ben. A di-
ploma megszerzése után a Jelenlét címû egyetemi irodalmi folyóirat
szerkesztõje 1985-ig. Közben 1983–1984-ben az Új Könyvek, 1985-ben a
Négy Évszak, majd 1989-ig Nemes Nagy Ágnes felkérésére az Újhold
munkatársa.

Irodalmi közéleti tevékenysége az 1980-as években kezdõdik: 1982-ben a
Rainer Maria Társaság, 1985-ben az Örley István Kör egyik alapítója. 1987-
tõl két éven át a Pallas Könyvkiadó lektora, 1989-ben a ’84-es kijárat címû
irodalmi lap alapító szerkesztõje.



A rendszerváltás után a Magyar Napló rovatvezetõje 1992-ig, emellett
1991-tõl a Karádi Éva által fémjelzett Magyar Lettre Internationale
munkatársa. 1991 és 1994 között a Magyar Narancs címû közéleti hetilap

szerkesztõje, majd fõmunkatársa. Irodalmi
munkáján túl 1992-ben a Képzõmûvészeti
Fõiskola (2000-tõl Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem) intermédia tanszékén kérik fel kreatív
írásszemináriumok vezetésére. 1999. december 11-
én a Szépírók Társasága elnökévé választják.
Tisztségét 2003. március 6-áig viselte, ezt követõen
2006-ig a társaság alelnök. Ezenkívül a Magyar
PEN Club tagja. 2004-ben az Új Dunatáj
rovatvezetõje, emellett 2005 és 2008 között az
Irodalmi Jelen címû folyóirat munkatársa. 2010-
tõl a Kalligram rovatvezetõje. 

A Magyar Íróválogatott oszlopos tagja.
Ma (tavaly) politikusi pályára tévedt, az LMP

Pest megyei képviselõje.
Ott ül a Házban. “Lassankint úgy kezdtem

tekinteni az egész parlamentet, mintha annak az
összes mozgó és cselekvõ alakjai az én kedvemért
élnének és beszélnének…” – mondta Mikszáth
Kálmán az õ parlamenti kezdeteirõl. Az elsõ
gondolat Kukorelly parlamenti jelenlétét
követõen, végre lesz ott valaki, aki hitelesen,

elfogadhatóan beszél arról a zárt világról, amely világ meghatározza
mindennapjainkat. Bárhogyan, bárhol olvashatjuk, de végre valaki hitelesen.
Valami ilyenformán: „Tisza nem veszi komolyan a pártját, a Tisza pártja
nem veszi komolyan az ellenzéket, az ellenzék nem veszi komolyan a maga
zászlóját. Az országgyûlést már csak én veszem komolyan ezekben a
karcolatokban.” Ezzel szemben Kukorelly a következõket nyilatkozza a 168
órának: A parlamentben képviselõk dolgoznak. „Munkaidõben” nyilván
fölfüggesztem a saját véleményemet, azt kell képviselnem, ami az engem
választók érdeke. Pedig azt hihetnénk, hatvanas író már kényszerbõl is író
marad, és ha új helyzetbe kerül, új helyzetet ismer meg, az új helyzetet
nyitja ki olvasói elõtt. Azt hisszük, nyilatkozata ellenére meggondolja magát.
A Lehet Más a Politika nevû párttal a háta mögött éppen azt várnánk, hogy
Kukorelly másként képviselõ, mint a Mikszáth utáni és a Kukorelly elõtti
száz év irodalmár-értelmiségi (író, költõ, MSZMP) képviselõi.   



Dukai Takách Judit
 

 

Egy csuda vidéki nõ, aki az iskolákban
megtanulja a háztartási munkák alapjait,
ügyes háziasszony, szép kemenesalji birtok

örökösnõje. Tud fõzni, zöldséget palántálni, tyúkot
ültetni, mindent tud, ami falusi asszony legfontosabb
feladata. Mûvelt is, Sopronban jár iskolába, megtanul
németül, tud kicsit zongorázni, tud sok szép
kézimunkát. Szóval, azért, mert verseket írt, elsõ férje,
Geöndötz Ferenc nem járt vele rosszul. Pedig a
költõnõ többnyire kereszt a párjának.

Berzsenyi Dániel feleségét Dukai Takách
Zsuzsannának hívták, unokatestvére az elsõ magyar
költõnõ, a magyar Szappho, ahogy a korszakban
nevezték: Dukai Takách Judit. Dukán áll az a kúria,
ami szerencsétlen módon Simonffy érdeklõdési
körébe került, beleszeretett, rendbe rakta, azután véres
csaták és hivatalnoki-örökösi párbajok után
elveszítette. Kíváncsi volnék Simonffy – a vonatkozó
levélmegjegyzéseken túl – írt-e a kúria-kastély
szellemérõl, megjelenik-e valahol az életmûben a
szerelem, ami elsodorta Pestrõl, Kisorosziból,
lekényszerítette Vas megyébe, vagy a veszteség akkoa,
hogy nem szívesen gondolt rá.

Berzsenyi, ahogy késõbb bevallja szomorkás versében, nem engedte
Zsuzsanna asszonyt a betûk közelébe, a hagyománynak megfelelõen
analfabéta háziasszonyként tartotta,

“mint ösztöninknek szenvedõ edénye
S nyers kényeinknek játszó eszköze”
– edényként és eszközként. Így van ez.
A hagyomány szerint Berzsenyi nagytérmészetû, szerelmes férfiember

volt. Miután beleunt Zsuzsanna asszonyba, miután Kölcsey kipofozta az
irodalomból, megsértette, ledilettánsozta, gyengéd nõi karok közt kereste a
békét. A máig tartó oral history szerint a környék lakosságának nagy
százaléka kimutathatóan a Berzsenyi-örökség részese, a genetikai örökségé.
Berzsenyi tizenkilenc Judit születésekor, mindent ismerõ harmincnyolc,
amikor Judit tizenkilenc. A legjobb felállás. 1817 nyarán jelenik meg Kölcsey
ledorongoló recenziója, ettõl kezdve Berzsenyi a boldogságot nem az
irodalomban, és nem is az asszonynál keresi.

Schöpflinben általában nincs, de amikor Dukai Takách Juditról beszél,
egyáltalán nincs benne áhítat, nemi elfogultság. Szemernyi sincs. Annak
tartja, ami valójában lehetett. Schöplin szerint: “Egy darab abból a
Biedermayer-levegõbõl, mely akkor, mint mindenütt, nálunk is betöltött



mindent, amely körüllengte a falusi nemesi kúriák és a kisvárosi polgárházak
félhomályos szobáit, kiárad még ma is sok úri házban még meglevõ
bútoraikból, nõi kézimunkáikból, képeikbõl, felcsendült a furcsa alakú
klavírok nótáiból, ott van Kisfaludy Sándor regéiben, Csokonai dalaiban
és valami kevés él belõle még Berzsenyi viharos ódáiban is. A bécsi
kongresszus levegõje ez, kedves, puha, olvatag, szentimentálisan érzéki,
semmi sincs, ami igazabb volna édeskés hazugságánál, mert ízlés, egy kornak
a leglelke szól belõle hozzánk. Ha látom a képet, biztosan tudom, hogy akit
ábrázol, nem írhatott más stílusú verset, mint amilyet Takách Judit írt, ha
tehetségesebb, jobbat írt volna, de akkor sem másfélét.”

Az urak úgy szállnak Dukába a költõnõ-különlegesség hírére, mint legyek
a mézre, így születik a költõnõ: “Alighogy kitudódott a nem is nagyon féltve
õrzött titok, hogy Judit verseket ír, a Dunántúl írogató nemes urai elkezdtek
érdeklõdni iránta. Berzsenyi közeli rokona volt, terjesztette is a hírét.
Döbrentei Gábor a fiatal Wesselényivel meglátogatta Dukán, Kazinczy, csak
hírét hallva verseinek, felavatta költõnõnek. Persze ellátták bõven tanáccsal,

tanítással, követendõ példákkal és õ meg is fogadott
mindent, oly hûségesen, hogy beleveszett még az a
kicsi kis egyéniség is, ami volt benne.”

Festetics Györgyöt úgy veri le Schöpflin, mint a
vak a poharat: “Diadala tetõpontja volt, mikor a
Dunántúl potentátja, Festetics György, akit kora úgy
körülhízelgett, hogy még most is alig tudjuk tisztán
meglátni derék, jószándékú, de szûk látókörû,
mindenben csak a dilettantizmusig jutó alakját, –
meghívta a híres keszthelyi helikoni ünnepekre.
Áradozó verses dicshimnuszokat olvasott itt,
lojalitástól és hízelgéstõl csepegõ frázisokkal, már
ahogy ennek a különben kedves és nekünk nagyon
tiszteletreméltó kornak utálatos szokása hozta
magával.”

És újra a költõnõrõl: “Egyéb nem is volt neki a
költészet. Az élete dolga nem volt, az a nyugtalanság
sem volt meg benne, amely akarva-akaratlan költõvé
teszi az embert, rátéteti vele egész életét egy színes
álomképre, eltéveszti az élet magától adódó egyenes
útjairól. Ahogy más lányok hímeznek vagy a

zongorát nyaggatják, úgy írta õ a verseket.”

 
Dukai Takách Judit vagy Dukai Takács Judit, költõi nevén Malvina

(Duka, 1795. augusztus 9. – Sopron, 1836. április 15.) magyar költõnõ,
Berzsenyi Dániel fent olvasható verscímébõl vált ismertté a neve.



DUKAI TAKÁCS JUDITHOZ        
 
Hogy a szelíden érzõ szép nemet
Letiltva minden fõbb pályáiról,
Guzsalyra, tõre kárhoztatni szokta
A férfitörvény, vajjon jól van-e?
Igen: ha az csak úgy tekintetik,
Mint ösztöninknek szenvedõ edénye
S nyers kényeinknek játszó eszköze.
 
     De hát csak erre vagynak-é teremtve
Azok, kik embert szülnek és nevelnek;
Kik életünknek gyönge bimbait
Dajkálva õrzik forró keblöken,
S véröknek édes nedvibõl itatják;
Kik szebb korunknak ékes napjain
Rózsás kötéllel kapcsolnak magokhoz
S lelkünket égi érzésben feresztik;
Kik õsz korunkban reszketõ fejünket
Ismét ölökbe vészik s dajka-karral
Vezetnek éltünk véghatárihoz,
S ölelve tésznek a halál ölébe,
Míg ott is újra vélünk egyesülnek?
 
     Oh, nagy s dicsõ cél van nekik feladva,
S rendeltetésök szebb, mint a miénk!
De mint mehetnek nagy pályájokon
Bevont szemekkel s békós lábakon?
S kivánhatunk-e tõlök oly csudát,
Hogy céljainknak megfeleljenek,
És lelkeinkkel öszvezengjenek,
Ha õket a vak gyermekségbe zárjuk?
A míveletlen föld csak gazt terem:
A lélek is csak úgy emelkedik
A virtusokhoz égi szárnyakon,
Ha delphi isten önt sugárt belé,
Mely úgy kifejti lelkünk díszeit,
Mint éltetõ nap a virágkebelt.



 
     Midõn csapongva ömledõ dalod
Klavírod érzõ hangjain lebeg,
Midõn nyilazva repdez ajkidon
Az ihletett szív s nyilt ész lángigéje,
Mely szívet-elmét egyaránt hevít:
Akkor, barátném, akkor érezem,
Mit veszte a föld durva gyermeke,
Hogy a Teremtõ legbecsesb alakját,
Kinek kezébe szívünk adva van,
Játéka, kénye rabjává alázta!
 
     Te megboszúlva méltóságtokat
Kihágsz nemednek szûk korlátiból,
Melyekbe zárva tartja vad nemem;
Kihágsz, s merészen fényesb útra térsz,
Melyen csak a nagy férfinyomdokok
Vezetnek a szép tiltott táj felé;
Hol a vakító fénybe vont igazság,
Ámbár szemünket kápráztatja is,
De megmutatja a virtusnak útját,
Melly halhatatlan istenekhez int;
S hol a poesis nyájas istenei,
Szemünkhez illõ földi öltözetben,
Enyelgve zárnak karjaik közé,
S a symboláknak hímes fátyolában
Öleltetik meg a nagyot s dicsõt,
S belénk mosolygják rózsás szájaikkal
Az égi szikrát s égi tiszta kényt.
 
     Érzed hatalmas ihletésöket,
S hevült kebelt nyitsz szép sugalmaiknak,
S mint a kalitka zárát elhagyó
S ismét szabadban lengõ fülmile
Örömre gerjed, s harsány csattogással
Repül az erdõk zöld árnyékiba,
S üdvezli a rég óhajtott galyakról
A tarka völgyet s virradó eget:
Meglelkesedve s égi szárnyra kelve
Lengsz vígan Áon szent virúlatin,
Hol a teremtõ Pindar díthyrambja

Harsogva zúg le Pindus ormain,
S a gyönge Sappho esdeklõ dala
Nyögdelve reszket gyenge húrjain;
Hol új meg újabb szépségek csudáit
Bájolva látja repdezõ szemed,
Hol új meg újabb zengzetû melosz
Lángolva járja általlelkedet
S zengésbe hozza gyenge lantodat.
 
     De, oh leányka! még itt nincs határ!
A képzelõdés szép játékai,
Az érzemények édes ömledési
Szépítik ámbár boldogságodat,
De nem tehetnek boldoggá magok.
Kettõsen érzed a jót és gonoszt,
S a sorsnak ádáz kényén függ nyugalmad.
Nézd a magasban fénylõ bölcseséget,
Körülragyogva csillagnimbuszával
Az istenelmek békes sátorában,
Hová nem érhet semmi földi tõr!
Ott, ott tanuld meg a bölcsek nyugalmát
Ismérni, s gyõzni a föld szörnyeit,
Indúlatinknak pusztító dühét
És a szerencse játékit nevetni,
Használni élted szûk kerületét
S bátran letenni a halál kezébe.
 
     Int a dicsõ táj. Járd zengõ ajakkal.
Vezessen érzõ kebled istene.
Ölelje myrtus barna fürtidet.
Az égi Múzsák s Grátiák ölén
Álmodd el élted rózsaálmait,
S védjen Minerva pályád zajjain,
Mint Áriont a tenger istenei,
Midõn zenegve szállt a delfinen.
 

Berzsenyi Dániel, 1815


