Hervay Gizella

(1934-1982)

MŰVEK
1973 Kobak könyve
1978 Kettészelt madár
1983 Lódenkabát Keleteurópa szegén

ÉLETRAJZ
1934. október 10-én született Makón
1941 szülei elválnak, Budapestre kerül a
nagyanyjához
1946 édesanyja magához veszi
1952 Zilahon érettségizik
1952-53 a színművészeti főiskola diákja Kolozsváron
1953 átiratkozik a kolozsvári tudományegyetem
magyar szakára
1957-61 tanár, újságíró; Bukarestben él
1961 férjhez megy Szilágyi Domokoshoz, fiuk születik
1973 a Romániai Magyar Írók Szövetségének
költészeti díja
1976 áttelepül Magyarországra, a Móra kiadó
munkatársa
1977 a bukaresti földrengésben életét veszti a fia
1982 öngyilkos lesz Budapesten
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Virág a végtelenben (versek)
Reggeltől halálig (versek)
Kobak könyve (mesék)
Kobak második könyve (mesék)
Tőmondatok
Kobak könyve (gyűjteményes kiadás)
Űrlap (versek)
Zuhanások (oratórium három hangra)
A mondat folytatása (válogatott versek)
Kettészelt madár. Requiem. (versek)
Száműzött szivárvány
Lódenkabát Keleteurópa szegén (versek)
Életfa (gyermekversek)
Az idő körei (összegyűjtött versek)

1983

Lódenkabát Keleteurópa szegén

Hervay utolsó, már csak a halála után megjelent kötetét számos kritikus az életmű legjobb darabjának,
betetőzésének tartja. "összecserélhető sorsok térképei / összecserélhető halálok / összecserélhető hitek
rézgombjai/ összecserélhető népek belei ... / összecserélhető kampók kiakasztott / lódenkabátok a
szélben" mondja a kezdővers, és a kötetben is megjelenik a közös sorsú emberek egyéni, de mégis
közös nyomorúsága, amelyet még maga Hervay is csak versben, ezekben a fájdalmasan abszurd és
végletes versekben tudott ábrázolni, mindössze egyetlen határral idébb, mégis száműzetésben,
elszigeteltségben. Az archaikus-tragikus hangnem az ősi, bibliai szenvedéstörténeteket idézi, hogy
kozmikus fájdalmáról hitelesen beszélhessen. "Itt minden összecserélhető, felcserélhető mindennel, a
haza a hontalansággal, a szülőföld az idegenséggel, a szolidaritás összetéveszthető az értetlenséggel, és
anyanyelven is folyik a süketnémák párbeszéde." (Szilágyi Júlia) "nem kell a fehér-bot remény / megyek
előre megállíthatatlanul / hazulról haza" (Kioltották a szemem) És az egyéni sors így jelenik meg:
"Átkúszott a határon tizenkét évesen / anyjához kúszott határon át / anyjához ki ottfelejtette /
ottfelejtette egy rokonnál hat évesen / kezébe adtak egy papírt hogy hontalan tizennyolc évesen / fia
árvája negyvenkét évesen"

Forrás:http://www.hunlit.hu/hervaygizella

