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Fenyő Miksa ériékes ajándéka

A d y Endrétől 98 vers. sok 
egyéb írásm ű, egy sereg levél 
kéziratát, a magyar irodalom 
egész sereg más kiválóságának, 
Kaf fka Margitnak, Móricz Zsig- 
mondnak, Tóth Árpádnak, Krú- 
dynak, Som lyó Zoltánnak, J u 
hász G yulának  több száz levelét 
ad ta á t a m agyar állam nak a 
New Yorkban élő Fenyő Miksa. 
A felbecsülhetetlen értékű iro 
dalm i dokum entum okat két lá 
dában hozta Budapestre az eddi
gi tulajdonos, aki egyik alapító
ja, szerkesztője, illetve főm unka
társa volt az 1908-ban indult 
Nyugatnak.

A gyűjtem ényt szombaton a 
Művelődésügyi M inisztérium ban

vette á t a 93 esztendős Fenyő 
Miksától Gönyei Antal, a  m ú
zeumi főosztály vezetője. Nem 
sok híján ezer irodalomtörténeti 
kuriózum ról van szó. A gyűjte
mény a budapesti Petőfi Irodal
m i M úzeumba  kerül, ahol érté 
kesen egészíti m ajd ki az eddig 
is gazdag Ady-emlékanyagot.

Dr. Illés László, az irodalmi 
múzeum főigazgatója a  gyűjte
mény átadásakor elmondta, hogy 
az előzetes szemrevételezéskor jó 
néhány, eddig irodalomtörténeti- 
leg sem ismert kéziratra buk
kantak. Ez annál is inkább lénye
ges, m ert most fo ly ik  A d y  Endre 
műidéinek kritikai kiadása; s a 
még csak kéziratos kötetekhez a 
mostani dokum entum okat is be
illeszthetik, felhasználhatják. P él
dául a prózai kötetekhez — ezek
ből 1960 óta nyolc jelent meg, 
összesen 11 lesz — m indenkép
pen hasznos adalék Ady Endre 
egyetlen színpadi művének, A  
m űhelyben  című színképének a 
kézirata.

Az irodalom történeti kuriózu
mokkal együtt ta lálható Fenyő 
Miksa kollekciójában néhány 
olyan levél is. am elyet Bartók Bé
lától kapott.

Rövidesen megkezdik a nagy 
értékű írásrelikviák tudományos 
feldolgozását, m ajd a szerzemé
nyek legjavát kamarakiállításon  
lá tha tja  a közönség a Petőfi Iro 
dalm i Múzeumban.


