
haben sich verändert. Bei uns macht man sich einen durchaus falschen Begriff von der Lage 
dieses Landes; uns scheint das Bürgerkönigthum unumstösslich, die Kraft der Partheien 
gebrochen, und auf das Schreien einiger Malecontenten reduziert; wir haben längst aufgehört 
uns von den Republicanern zu fürchten, und an Carlisten als eine wircklich bestehende Parthey 
zu glauben, und doch ist alles das, und am meisten das letzte vollkommen falsch. Auf meiner 
ganzen Reise im mittäglichen Franckreich, fand ich einige Republikaner ausgenommen — und 
die gehören alle dem Militär zu — nichts als Carlisten. — Der absolutismus hat wenige Vert-
heitiger, und so lange es der bestehenden Regierung Franckreichs möglich war, die Idee der 
unbeschränckten Monarchie mit der des älteren Hauses Bourbon zusamzuknüpfen, mochte sie 
bestehen, doch jezt ist es der Carlisten Partei gelungen — und der Tod Carls X nützt ihr noch 
— diese zwey Fragen zu theilen, und das ältere Haus als von allen seinen Irrthümern zurück
gekommen darzustellen, und ich glaube ihr Process ist noch nicht gesprochen aber gewonnen. 
Die Epoche der Restauration ist populärer als man sich denken konnte; sie war so glücklich, 
die Wunden Franckreichs, die jener lange Ruhm diesem Land schlug zu heilen, oder wenigstens 
gegenwärtig zu seyn, als sie heilten; und das Volk betrachtet diese Cur die sie [sie!] nur viel
leicht der Natur zu danken hat, als das Werck der Güte und Weisheit seiner Herrscher. Nie hat 
sich eine Regierung mehr mit materiellen Interessen beschäftigt als die Restauration, und 
nach allem was ich bis jezt sah binn ich überzeugt, dass im Augenblicke der Julius Revolution 
selbst beiweitem dergrösste Theil der materiellen Kraft des Volcks ihrer alten Dinastie treu blieb, 
nur die unglaubliche Wircksamkeit einiger Ideen, und die Concentration aller Interessen in der 
Stadt Paris, machten eine Revolution möglich, die selbst damahls nur durch die Flucht Carls X 
Sancktion und Kraft erhielt. Hätte sich C. X statt zu fliehen in eine der südlichen Städte 
Franckreichs zurückgezogen, er hätte gesehen dass seine Ordonancen und Minister unpopulär 
sind, er hätte sie zurückgenommen, und da sich das ganze dann auf einen Kampf zwischen dem 
Königthum und der Republick reduzirt hätte, wäre er sicher als Sieger daraus hervorgegangen. 
—Die Julius Revolution ist eine reinrepublika nische Bewegung; L(ouis) Ph(ilippe) war nicht der 
Zweck, er war ein Mittel zu dem man erst griff, als man einsah, dass beiweitem der grösste 
Theil der Franzosen monarchisch gesinnt sey; hätte Carl im ersten Augenblick statt einer 
furchtsamen eine feindliche Stellung angenommen, der kluge L. Ph. hätte den Thron nie 
bestiegen. Aus einer Dinastie Frage, wäre ein Prinzipienkampf geworden, und vielleicht 
wehnte die Trikolor auf allen Theatern, doch unten stünde: „Henri V." Man soll politisch 
nichts voraussagen und ich thus auch nur vor Ihnen, doch ich binn überzeugt: es vergehn 
nicht 2 Jahre und die Carlisten werden einen Strom von Blut über Franckreich ergiessen, und 
aus ihm wird vielleicht eben das hervorgehen was sie immer gekämpft, denn roth ist ja die 
Farbe der Republickaner. — Doch genug über Politik, und für heute überhaupt; da ich jezt 
auf einem Orte bleibe schreib ich Ihnen wöchentlich wenigstens zweimahl und hoffe eben 
soviel Antworten. Allen meinen Gruss von Ihrem Sie liebenden Sohn J. E. 

Scheiber Sándor 

MÓRICZ ZSIGMOND NÉGY LEVELE 

Abban a reményben, hogy F. Csanak Dóra egyszer ki fogja adnia Móricz-levelezés III. 
kötetét is, ismertetjük az alábbi leveleket. Minthogy magántulajdonban vannak, megvan a 
veszélye annak, hogy nyomuk vész. 

/. Levelezőlap Brázay Emilhez 
Brázay Emil (1888— ) író, publicista, fordító és szerkesztő 1913-ban kiadta a Ber-

'' Magyar Revüt, amelyből mindössze egy évfolyam jelent meg. Benne Babits, Juhász 
Karinthy, Kosztolányi és mások írásai is megjelentek, többnyire másodközlésben. Ezt a lelő
helyet nem veszi számba irodalomtörténeti kutatásunk. Juhász Gyula két verséről (Szögedi 
iníerieur; Nyári chanson) pl. nem jelzi a kritikai kiadás, hogy itt is megjelentek (I. 1913. 51; 
116.). 

A szerkesztő Móricz Zsigmondot is invitálja munkatársnak. Beleegyezése után meg is 
jelenik Bent a kupéban c. elbeszélése (I. 1913. 109—115.). Kozocsa Sándor bibliográfiája (Móricz 
Zsigmond irodalmi munkássága. Bp., 1952. 6, 84.) nem tud e folyóiratban való közléséről. 

Az alábbi levelezőlap — Dr. Neumann Ernő (Temesvár) ajándékaképp — e sorok írójá
nak tulajdonába került. 
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Szövege a következő: 
Igen tisztelt Uram, 

nem tudom, válaszoltam-e az ön 
levelére: Tehát szívesen megengedem a folyó naptári évre, hogy lapjában tőlem közöljön 
novellákat. Megjegyzem, hogy könyvbe kiadatlan nincs, csak egypár legújabb. 

Sok szerencsét! Szíves üdvözlettel 
híve 

Bp. 1913. márc. 3. Móricz Zs. 
IX. Üllői út 95. 

Címzés: 
Nagyságos 
E. Brázay Redacteur 
W. 30, Motz Str. 76. III. Berlin 

/ / . Levelek Valló Istvánhoz 
Dr. Valló István 1892. március 22-én született Kolozsvárott. Iskoláit Egerben végezte s 

jogakadémiai diplomával Győrbe került. Itt csakhamar a város szolgálatába állt. Kultúrtaná-
csos lesz, majd később helyettes polgármester. 1946-ban Budapestre költözik s a Műszaki Egye
tem városépítési tanszékén dolgozik mint tudományos kutató. Nyugdíjazása után is folytatta 
tudományos munkásságát 1964. május 14-én bekövetkezett haláláig. 

írói munkássága többnyire Győr városával kapcsolatos, pl. 1956-ban a Borbiró Virgil
lel közösen írt könyve: Győr városépítéstörténete. 

Móricz Zsigmond levelei is Győrrel kapcsolatosak. Az 1. számúban egy Győrben rende
zendő Nyugat-estről ír. A 2. számúban megköszöni Valló Győr c. könyvét, s szándékát nyilvá
nítja, hogy szeretne Győrről írni. Ebből a célból le is utaznék. A 3. számúban invitálja Vallót 
Budapestre Arany János írói bátorsága c. előadására (Nyugat, 1931. II. 613—621.). Újból 
szól a megrendezendő előadásról és a Nyugat kiadványainak Győr által való megrendeléséről. 
Nincs tudomásunk Móricz győri írásáról. Az est 1930. március 21-én megvolt a győri Lloyd 
nagytermében Móricz, Simonyi Mária, Babits, Gellért Oszkár és Karinthy közreműködésével 
(Móricz Virág: Móricz Zsigmond szerkesztő úr. Bp., 1967. 185.). 

Az 1—2. számú a Nyugat levélpapírján íródott, a 3. a Nyugat-Barátok Köréén. 

Szövegük így hangzik: 
1. 

Budapest, 1930. III. 10. 
Mélyen tisztelt Tanácsos Úr, 

Győrben Nyugat-estet szeretnénk tartani. Babits Mihály, 
Nagy Endre, meg én. Esetleg még más is. Szíves barátságotokat legyen szabad remélnünk. 

. . Igaz hívetek 
Móricz 

2. 
Budapest, 1930. VI. 6. 

Kedves Barátom, 
Könyvedet köszönöm s el fogom olvasni, mert foglalkozom azzal a gondolattal, hogy 

írok Győrről. Ha erre kerül a sor,el is megyek Hozzátok s élő szóval kérek s kérdezek egyet mást. 
Addig is szeretettel üdvözöl 

Móricz 

3. 
Kedves Barátom, 
a Britanniában minden hétköznap vitaestély és igen kedves kávéházi életünk van. Jövő 

szerdán én tartok előadást Arany Jánosról és igen szeretném, ha hallanád. Nem jöhetnél fel, 
vagy valaki. Beszélnünk kellene, Győr közel van. 

Szeretném tudni, min feneklett meg az előadásügy? És a könyvtárak sem jelentkeztek. 
Egy vidéki könyvtárnak most szállítunk 1500 P. ára könyvet. Nagyon szívesen Nektek is. 

Választ kér barátod 
1931. febr. 5. Móricz 

A levelek a címzett vejének, dr. Mihaleczky Vilmosnak tulajdonában vannak. Baráti 
szívességéből közölhetem. 
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