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In memoriam Urr Ida (1904–1989)

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Orvosi végzettségû lírikusokról nôknél – a férfiaktól eltérôen
– a korábbi idôkben azért sem beszélhetünk, mert csak a 20.
században vált lehetségessé a diploma megszerzése. Az elsô
ilyen, író személynek számít Urr Ida, akit hosszú élete során
mindvégig számon tartottak, de az utókorról ez nem mond-
ható el.

Noha II. Rákóczi Ferenc és Márai Sándor városában, Kas-
sán született, írásaiban a két óriás neve nem fordul elô. Polgári
családban jött a világra 1904. november 25-én, a helyi leány-
gimnáziumban érettségizett a trianoni döntés után két eszten-
dôvel. Önéletírása szerint elsô verseit 9 éves korában vetette
papírra [1], ezért érthetô, hogy kedvenc tantárgya az irodalom
volt. A névsor sem meglepô, ha fôleg a francia szimbolistákat
említi. Elsô verseskötete nem 17 (ahogy írja), hanem 19 éves
korában jelent meg. Címe: „Zokogások”, amely nem harcias
irredenta hangot, hanem a szomorú bizakodást tükrözi. Ilyen
pl. „A magyarok karácsonya”, amelyet akár a fiatal Márai is ír-
hatott volna. A késôbbi vallomása szerint kortársai közül Kosz-
tolányi gyakorolt rá a legnagyobb hatást, és ezt a vékonyka kö-
tet is bizonyítja. A kedvezô kritika nem maradt el, a Prágai
Magyar Hírlap, a Kassai Napló, a Kassai Újság és kisebb helyi
lapok egyaránt kedvezôen fogadták. Ekkor választották be a
kassai Kazinczy Társaságba, amellyel belépôjegyet nyert a hiva-
talos irodalomba.

Ezek után átjött Budapestre, és beiratkozott a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem orvosi karára. Tudnunk kell, hogy a
rendkívül konzervatív Hoór Károly professzor és köre nem lát-
ta szívesen a medikákat, ezért többen a jóval liberálisabb Pécsre
mentek, köztük Urr Ida is. Hoór professzor távozásával a hely-
zet kedvezôen megváltozott, ezért a medika költônô már a fô-
városban szerzett diplomát 1929-ben. A Mecsekalján sem hall-
gatott a múzsa, ekkor jelent meg a „Bíborkehely” címû kötete.
A Kosztolányi-hatás változatlan: lásd a „Nagykörúti fák” címû
versét, habár inkább patrióta hangszerelésben. Költeményei
dallamosak, sokáig volt aktív hegedûs. Pesten Raith Tivadar
adta ki a „Kormozott lámpással” címû lírai eposzát. Ahogy írja:
a fôvárosba visszatérve nehezen fogadta be a hivatalos iroda-
lom, amelyen nem csodálkozhatunk pl. József Attila sorsának
ismeretében.

Orvosként a Szent László Kórház Fertôzô Osztályán he-
lyezkedett el, tehát anyagi létbizonytalanság nem nyomasztot-
ta. Legalábbis a sajátjáé, mert a másoké igen. A „Szent pokol”
címû kötete 1930-ban jelent meg. Ebben érhetô tetten a legin-
kább orvosi végzettsége és „szociális érzékenysége” [2]. 

1. ábra
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Ez utóbbira pl.:
„csak azért születtem
s azért kaptam szívet, hogy azt darabonként
széjjel-szerte osszam.”

Az elôbbire:

„A halált tôlem sokan kérik
– hiába! –
mert én csak életet adok:
a halálba.”

Jelezvén, hogy eutanáziás igény akkor is létezett, amelynek
az orvos poéta nem volt híve.

Költôként természetesen ô is a Nyugat bûvkörébe került,
barátságot kötött Rónay Györggyel, Thurzó Györggyel és Tol-
dalaghi Pállal, akik már a harmadik nemzedékhez tartoztak.

Ahogy írja, „szakmai és költôi eredményeként” született
meg 1936-ban a „Nincs kenyér” címû kötete. Ennél érdemes
bôvebben elidôznünk. Értékelést Radnóti Miklós írt róla a
Nyugat 1937. évfolyamának II. kötetében [3]. A jellemzés
igen találó: „Magatartásában kevés az asszonyi témaválasztás,
és nyelve – asszonyköltôknél ritka jelenség – Ady erôs hatását
mutatja.” Ez úgyannyira igaz, mint hogy „könyvében apró
impresszionista versváltozatok váltakoznak a költôi naturaliz-
mus alapos és részletezô strófáival”.

A Radnóti-kritika nyomán az akkor már beteg Babits is fel-
figyelt rá. A nagy költô-szerkesztô „Beszélgetôfüzetei” 2. kö-
tetének 228. oldalán az olvasható: „Urr Ida? Volt egyszer ná-
lam, személyesen hozta el egy könyvét” [4]. A fülszövegben
látható a következô megjegyzés: „Urr Ida valószínûleg a
‘Nincs kenyér’ címû verseskötetét vitte el Babitsnak.” Ez nem
csak valószínû, hanem biztos is, bizonyítja a mellékelt címoldal
(1. ábra) a bejegyzett ajánlással: „Babits Mihálynak tiszteletem
jeléül: Urr Ida 936. I. 2.” Tehát közvetlenül az újév utáni na-
pon. Ez az Attila utcai lakásán történt, Babits annyira dohány-
zott, hogy az orvos költô látogató szerint még a behelyezett
kanülön is áradt a dohányfüst.

A 40-es években az Országos Orvosi Kamara irodavezetôje és
az Országos Orvoskamarai Közlöny segédszerkesztôje volt [5].

Népszerû verselôadó volt, akár felvidéki földije, a pap költô
Mécs László, akinek a „Bíborkehely” címû kötetét ajánlotta.
Másik felvidéki írótársa Szitnyai Zoltán, aki nem egy költemé-
nyét a saját példányában kedves strófákkal toldotta meg. A köl-
tônôt Kassától Pécsen át Budapestig ünnepelték a színpadon, s
ennek szakadt vége a háború kitörésével.

Az is kétségtelen, hogy a szocreál idején hallgatott, csak né-
ha jelent meg egy-egy verse az Egészségügyi Dolgozó hasábja-
in, fôleg a szerkesztô Székely Kata biztatására. Figyelme egyre
inkább az avantgárd költészet irányába tolódott. Hosszú szü-
net után, 1980-ban jelent meg „A fényrács mágiája”, benne
képversekkel, ilyen pl. a „Kassai lepkék” [6] vagy a „Tiltako-
zás”, amely egyben az 1940–1949 közötti korszaknak a címe.
A „Tájanatómia” alcím nem a bonctanra utal, hanem emléke-
zés a párizsi idôkre, amelyeket még medika korában ott töltött.

Utolsó kötete a „Hernádparti himnuszok”, ezt az Encsi Városi
Tanács Mûvelôdési Osztálya adta ki 1985-ben.

„A fényrács mágiája” értô emberektôl kapott elismerô kriti-
kát. Alföldy Jenô azt írja róla: „eredetiek és érdekesek képversei
és – nevezzük így – táncversei; az utóbbiak erôssége a sajátsá-
gos szuggesztív ritmus.”

Pomogáts Béla szerint pedig „Ma is ôrzi az avantgárd örök-
ségét: mindig új megoldást, formát, nyelvi lehetôséget keres.
Visszatérését örömmel üdvözöljük: az élô magyar költészet
rendjében van a helye.”

A felvidéki Csanda Sándor – Alföldy Jenôt megerôsítve –
azt írja: „Olyan költô Urr Ida, aki nélkül szegényebb lenne a
mai magyar líra színképe” [7].

Miként nagy földijét, Márait, Kassa emléke örökké kíséri.
A „Kassai hold I.” és a „Kassai hold II.”, valamint a „Kassai le-
genda”. Továbbá a kalligrafikus „Kassai lepkék”, de a szemé-
lyekrôl szólók hiányoznak. Ízig-vérig felvidéki:

„Mint ahogy anya
se szokta
tagadni gyermekét:
úgy engem se tagadhat le soha
a Felvidék.” [8]

Hosszú élettel áldotta meg a sors, 1989. augusztus 10-én
hunyt el, 85 éves korában. A Magyar Nemzet csak rövid tudó-
sításban, Mezei András az Élet és Irodalom hasábjain hosszab-
ban búcsúztatta.

Érdekes és nem jelentéktelen jelensége a megkésett magyar
avantgárdmozgalomnak. Egyik példaképének utólag is Kosz-
tolányit tartja, a szintén felvidéki Kassákról viszont hallgat.
Ami persze semmit nem jelent.

Meggyôzôdésünk szerint a lírikus orvosnôk elsô jelentôs
hazai képviselôje, akinek szinte férfias tartása volt egy bukta-
tókkal teli században.
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