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Ha hinni lehet Ady egy életre szóló barátjának, Bölöni 
Györgynek, a költő életében sorsforduló helyszínnek számí-
tott Párizs szimbóluma, az Eiffel-torony. 1904 tavaszán, ami-
kor Ady a francia fővárosban megtudta, hogy megkapta a 
vérbajt, szörnyen kétségbeesett, nem látott más kiutat, mint 
a halált, mindhiába próbálta vigasztalni barátja. Bölönivel 
egyfogatú gumirádlis kocsiba ülve búcsúzni akart Párizstól. 
Végigjárták Ady kedvelt kocsikázó útját, a Bois de Bou-
logne-t, majd az Étoile-nál Ady a kocsist az Eiffel-torony felé 
irányította. Miközben gyalog és lifttel egyre magasabbra 
jutottak a toronyban, Bölöni végig amiatt rettegett, hogy a 
barátja leveti magát az egyik emeletről. Mire azonban felér-
tek a tetőre, Ady lehiggadt. Megbékélt. „Élet és Halál birkóz-
tak benne – írja Bölöni könyvében. – És nagyon az Élethez 
kapcsolta, amit háromszáz méternyire lent a földön látott. A 
szédítő vastoronyról már egy más Ady, a predesztinált Ady, 
az élettel és halállal mindig harcban álló, örökké lázadó, de 
meg is békülő Ady, a Halál rokona, de az Élet fia lépegetett 
mellettem…”

*

1904. január havának utolsó hetében futott be Adyval elő-
ször a gyorsvonat a párizsi keleti pályaudvarra, a Gare de 
l’Est peronjára. Ady beült egy konflisba, és megadta a címet: 
Rue de Lévis 92. Ebben a tizenhetedik kerületi szűk, forgal-
mas, népes utcában, a 92. szám alatti bérház harmadik eme-
letén laktak Diósyék. Ebben a házban béreltek Adynak is 
egy albérleti szobát. Annyi vágyakozás után végre itt lehe-
tett Ady Párizsban Léda közelségében.

Párizs régen áhított célként lebegett Ady előtt, varázsát Léda 
ragyogta be. És amikor ha nehézségek árán is, de végre itt 

lehetett, számára vonzásuk egybe-
forrt, és egymást erősítette. Párizs és 
a szerelem egyet jelentett, emiatt két-
szeres érzelmi felfokozottsággal, az 
ámulat és elragadtatás szerelmes 
rajongásával tekintett mindenre 
maga körül.

E felfokozott érzéssel, Ady kezdetben 
váltakozó érdeklődéssel, de fáradha-
tatlanul barangolta be a francia fővá-
ros negyedeit, kiállításokra, színház-
ba, múzeumokba jár. Mindenről lel-
kiismeretesen tudósít néhány buda-
pesti újságot, elsősorban a Budapesti
Hírlapot. Első párizsi élményeit febru-
ár 24-én vetette papírra LevélPárizs-
bólcímmel, ez a Szilágylapban jelent 
meg 1904. március 3-án:
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Barangolokutcáidon,csodálatos,nagyésszentváros,kitcsókos
vágyakkalakaroknéhánymámoroshétótamegközelíteni.
Barangolokésaztakarom,hogyazenyémlégy.Nemtudszeret-
ni,nemérthet,nemérezhetatenagyszerűségedbensenkimás,
csakén.Én,én,akimaiscsakháromkisrézpénzárán,adöcögő

omnibuszon,föntazimperiálon,durva
mesterlegényekközöttszerelmes,izzó
versetgyöngyöztemkialelkembőlHoz-
zád,akitnagyvágyakozásokutánnem-
régibenláthattalakmeg.Ottföntaz
imperiálonúgyéreztem,hogytőled
messzemeghalnékimmár.Arcodat,a
büszkét,kacératésigézőtlátnomkell
mostmármindig.Amígcsaknagyonel
nemfáradok.Amígcsakegészenelnem
fáradok.ÓhPárizs,Tevagyazénlel-
kemnekszerelmesnyugtalanságaésén
bennedérzemazéletet,abolondot,a
haszontalant,aszomorút,aszépet.És
miértélnék,hamásvolnaénkörülöt-
temaminden?Tekellesz,csakTe,óh
bolond,óhszép,óhfájdalmas!…

Olyanszépbolondnaklenni,hanem
hiszünkmárabölcsességben.ÉnaTe
bolondodvagyok,Párizs,maláttamegy
leányodatsmegakartamcsókolnia
kezét.Modellvoltezaleányod,szép
testűésszomorú.Kidobtaazutcáraa
piktorja.Ottsírtakapualatt.Kevés,
lompos,piszkosruhábanésmezítláb.De
csinosvoltakétfrankoskalapjasfázó,
vöröskezecskéjébencsipkés,selyemzseb-
kendőtszorongatott.Éseltagadta,hogy
éhes.Ésnézettrám,abolondos,barbár
beszédűidegenre,nevetően.Úgyszeret-
temvolnaakkorsírni.Mégbeszélnisem
tudokvele,pedigezaleányazénlel-
kem,azénrongyoséshivalkodólelkem
elevenképe.Azénlelkemezaleány.

–Eljönvelem,kisasszony?

Belenézettaszemembeéseljött.Úgysze-
rettemvolnakocsibaültetni,reászabat-
nidrága,szépruhákat,elmámorítani
tüzespezsgőborokkal.Decsakegycsé-
szemelegteátadhattamnekisalábára

AzEiffel-toronyAdy
korában
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egyócskasárcipőt.Ésnemcsókoltammegakezétsem.Elment,
ésnemtudom,eszébejutok-evagyegyszer?Talánmajdegyszer
fogbeszélnirólampompásruhában,pezsgősmámorban,amikor
majdnemcsakakezétfogjákcsókolni:

–Messieursetmesdames,alegfurcsábbemberrelakkortalál-
koztam,mikormégmodellvoltam,segyszerkidobottafestőm.
Éheztemésfáztam.Azafurcsaemberelvittmagával,adottegy
csészeteátésegyócskakalucsnit.Ifjúéssápadtembervolt.
Nagy,barnaszemeivelszomorúannézettreám.Megakartacsó-
kolniakezem,deaztánaztsetette.Furcsaembervolt.Azt
mondta,hogymagyaréspoéta.Nemtudottjólfranciául.Ezeka
barbárkeletiekáltalábanérdekesemberek,deezéppennagyon
furcsavolt.

Mademoiselle,hakegyedígyfogbeszélni,énnemleszekottés
nemválaszolhatok.Ideíromaválaszom.Kegyedeztaválaszt
sohasemfogjaolvasni,deazmindegy.

–Ehbien,mademoiselle,afurcsa
barbárnemisolyannagyonbarbár.
Egyszegényeskisországnakszerencsét-
lenfia,akinemvoltsnemleszsohaelég
ügyes.Azőországábancsakazügyes
szatócsokelégülnekmeg.Mindenrésze-
sülésavalóságbólaszatócsoké,akik
nevetveverikleazérzékenyebb,gazda-
gabb,finomabbésbüszkébblelkeket.
Mademoiselle,emlékezzékreá,hogya
kegyedfurcsaembereirodalomtörténeti
méltatástslegalábbisemléktáblátfog
kapni.Deaddigmégtalánegyócska
kalucsnitsemleszmódjábanmégegy-
szerelajándékoznia,sorvasztó,benem
teltvágyakkaljárjaavilágot,sverseket
írszerelmetes,gyönyöreitőelőleelzáró
Párizsához,szentPárizsához,az
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imperiálon,mikorháromsou-javansfölülhetreá…Mademoi-
selle,akegyedfurcsaemberenagyonelgyötrött,nagyonszomjas,
nagyonszerencsétlenember.Alelkerongyos,mintakegyed
ruhácskájavoltakkor,decsipkés,selyemzsebkendőkéntszoron-
gatjamégmindigegy-egyálmát.Mademoiselle,kegyedvétke-
zett,mikormegnemcsókoltaaztafurcsaembert,aztaszegény,
lázas,barna,nagyszeműbarbárt.

ÓhPárizs,terejtegettedaddigazénlelkemet,selküldtedhoz-
zámegykidobott,rongyos,édeskisgrisettealakjában.Meglát-
tamáltaladalelkemet.Beszépvolt,sbeszéplehetettvolna.Más-
hovaplántálva.

MaaMorgue-banvoltam.Csúnyakistanya.MégaMorgue-ban
sincsegyenlőség.Négyenvoltakenaponcsak.Egyöregasszony,

háromfiatalférfi.Ésénláttam,hogyaz
egyikférfidölyfösen,háromtársától,
szinteszabadulniakarvafekszikott.Az
arca,kezei,körmeiápoltakvoltak,s
magasvoltahomloka.Eznemanyo-
morúságmiattbukottahalálba.Ennek
valamicsinos,valamidölyfösmániája
lehetett.Eztöbbésszebbasszonyokat,
jobbpezsgőket,yachtotésilyeseketköve-
teltazélettől.Vagyéppenrealitást.
Valamit,aminekmindigvaningereés
becse.Perszenemtalált…

Holnapatemetőketjárom.Megnézema
HeineésMaupassantsírjátis.Úgytart-
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ják,hogyőkhalhatatlanok.Milyetnevetnematrác-sírjána
dalokdalolója,shogykijózanodnékkényszerzubbonyábanisa
nagymesélő.Süssétekmegahalhatatlanságot.Engedjéteks
engedtétekvolna,hogyannyitvegyünkazéletből,amennyire
vágyunkésjogunkhatalmazbennünket.

ÓhPárizs,gyönyörökésfájdalmakszentvárosa,öleljengem
magadhoz.Öleljnagyonforrón,mertmélységekfölöttjárok,és
olyancsúnya,galád,igazánembereknekvalóhelyaMorgue.

Párizsban ismerkedett meg az úgyszintén szilágysági Bölöni 
Györggyel, aki Ady Lajos osztálytársa volt a zilahi kollégi-
umban.

Párizs csodálatának és a Lédához való közeljutásnak az 
első-boldog heteit megdöbbenés váltja fel: április derekán 
kitör a költőn a még Nagyváradon szerzett, de elhanyagolt 
vérbaja, kiütésekkel lesz tele a teste.

Ebben az időben, 1904. április 16-án 
jelent meg a BudapestiNaplóban a 
Tüzessebvagyokcíműverse: Tüzes,
sajgósebvagyok,égek,/Kínozafényés
kínozaharmat,/Tégedakarlak,eljöt-
temérted,/Többkínravágyom:téged
akarlak.//Lángodlobogjonizzva,fehé-
ren,/Fájnakacsókok,fájnakavágyak,
/Tevagyakínom,gyehennámnékem,/
Nagyonkivánlak,nagyonkivánlak.//
Vágyszaggatottföl,csókvérezettmeg,/
Sebvagyok,tüzes,újkínraéhes,/Adj
kíntnekem,amegéhezettnek:/Seb
vagyok,csókolj,égesski,égess.

Bölöni György ebben a kritikus idő-
szakban mindvégig vigasztalója és 
segítője volt a halálosan kétségbeesett 

ARuedeLéviselején,az
omnibuszmegállónál
vásároltaAdya virág-
csokrotazebbenazutcában
lakóLédának
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Adynak. Április végére már egészen jól érezte magát a költő, 
de május 11-én panaszos levelet írt barátjának:KedvesGyur-
kám,betegvagyokújra,smajdmegőrülök.Péntekdélelőtt11óra-
korokvetlenüllégyaCafédelaPaix-ben,azutcairészen,künn
üljlevalamelyikasztalhoz.Énottleszek,smindjártmegyünkegy
orvoshoz:tolmácsomleszel.Nemakarom,hogymásjöjjönvelem.
Sejted,miért.Légyottokvetlen:péntekend.e.11óra…

Bölöni elvitte barátját az osztrák–ma  gyar követség orvosá-
hoz, dr. Kraus  hoz, akit személyesen ismert. Az orvos, miu-
tán megvizsgálta Adyt, kijelentette, hogy komoly beteg, gyó-
gyítására nem vállalkozhat, ezért ajánlólevél kíséretében 
egy szakorvoshoz küldte.

Ahogy kiértek az utcára – barátjának visszaemlékezése sze-
rint – Ady csaknem tántorgott, hebegett. Arca eltorzult, 
sírásra görbült. Mindhiába próbálta vigasztalni, hisz mind-
ketten tudták: a diagnózis előrehaladott vérbaj.

Elindultak a Boulevard de Courcelles-en cél nélkül a Mont-
martre felé. Minden józan tanács hasztalan volt. Bölöni 
emlékezete szerint Ady nem látott más kiutat, mint a halált. 
„A betegség feldúlta életét, felborította terveit. Párizsból el 
kell tűnnie. Ki ebből az életből! Méreg? A Szajna? Az Eiffel-
torony? Vagy elutazik, s a Gare de l’Estről kirobogó vonat 
elé veti magát!”

Valahol mégis megebédeltek, majd egy üveg bor, kávé és 
likőrök elfogyasztása után valahogy mégis jobb kedvre 
derült a költő, s azt javasolta barátjának, hogy üljenek egy 
konflisba, hogy így búcsúzhasson el a francia fővárostól. 
Így jutottak el az Eiffel-toronyhoz, ahol a már ismertetett 
történet lejátszódott.

Május derekán Bölöni György egy hónapra Londonba uta-
zott. Amikor június vége felé visszatért Párizsba, Adyt 

lenyugodva és jó kedélyállapotban 
találta. Időközben a Diósy házaspár 
önzetlenül ápolta, vigyázva arra, 
hogy szigorúan betartsa az orvos 
által előírt kezelést. „Mintha feledte 
volna betegségét, mely pár hete még 
zaklató viharként dúlta” – olvasha-
tó Bölöni könyvében. – Feledte? 
Nem. De beletörődéssel tudomásul 
vette.

*

Végezetül egy rövid ismertető a 
toronyról, Párizs egyik jelképéről, 
amely a tervezőcég tulajdonosáról, 
Gustave Eiffel mérnökről kapta a 
nevét.

A torony az 1889. évi világkiállításra 
készült, az eredeti tervek szerint a 
kiállítás után lebontották volna. 
Össz    ma gas sága 324 méter, ebből 
maga a torony 300 méter, utólag 
rászerelve 24 méterre magasodik egy 
tévé-adóantenna. Első emelete 58, 
második emelete 116, a harmadik 276 
méter magasban van – amint az egy 
ismertetőben olvasható.

Négyzet alapú, 1,6 hektár alapterüle-
tű, 10 100 tonna tömegű, 12 000 acél-
darabból, szegecseléssel állították 
össze, átmeneti jelleggel. Évente kb. 
10 tonna festék szükséges felületének 
a karbantartásához. 


