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INDALI PÉTER LEVELE GYULAI PÁLHOZ. 
A tragikus sorsú fiatal poéta: Indali Gyular (1851-^1880) édesatyja 

írta ezt a levelet fia keresztapjához, Gyulai Pálhoz, amikor az Pestre jött 
tanulmányait folytatni és írói babérokat keresni. A levél rendkívül jellemző 
Gyulaira, akiben az aggódó apa annyira megbízott A levelet a M. Nemzeti 
Múzeum kézirattára őrzi. 

Kolozsvár, aug., 9. 1874, 
Szeretett kedves Komám ! édes Barátom ! 

Gyula fiam Pestre menetelével vágyainak, ábrándjainak ne-továbbját 
érte el. Hogy minden szép reményei, kilátásai füstbe ne menjenek, a tapasz
talatlan ifjúnak mindenekfelett jó irányadóra, bölcs tanácsadóra lenne szüksége. 
Kérve kérlek : légy azzá ránézve ! Édesítsd magadhoz s vezéreld lépteit Î ! 
Senkisem tehetné ezt oly könnyen s biztosan, mint te, kit véghetetlenül 
respectai. Tekintélyeddel jövőjét, boldogságát alapíthatnád meg s a hazára 
s talán az emberiségre nézve kitüríö ceiebritássá tehetned. Csak egy-két 

a meleg érzelemből fakadt szót, intelmet kellene hozzáintézned: mindent 
a legnagyobb készséggel megtenne kivánatod, óhajtásod szerint. Csoda 
varázserővel bírhatsz szive, lelke, egész lénye felett, oly kimondhatatlanul 
tisztei. Tedd meg szeretett kedves komám, édes Palim, az Isten megáld 
s áldjon is meg legjobb áldásaival érette!! Tehetséges, de viharos lelkét 
igazgasd, kormányozd szép, jó s nemes célok felé, melyeknek szeretete, 
cultusa megvan kebelében. 

Féleségemmel együtt tőled és csak tőled várunk legtöbbet, sőt mindent, 
e minden jónak és gyarlóságnak magvait magában rejtő s más által talán 
fékezhetetlen szellemű poétára vonatkozólag. Te talán leginkább ismerheted 
az e fajta teremtményeknek érzületeit, jellemét: találd el és adja az ég, 
a Mindenható Isten, hogy meg is találd nyitját lelkületének. Csinálj derék 
embert és hazafit belőle, hogy minden örömöknél édesebb örömet, minden 
jutalmaknál nagyobb jutalmat találj öntudatodban. 

Kereszt-leányod, kinél kedvesebb gyermeke nem lehet a földnek, lelke 
lelkéből tisztel s velünk együtt Mindnyájatokat üdvözöl. 

Megkülönböztetett tisztelettel s szeretettel ölel s kéréseit újból meg 
újból ismételten ismétli komád és barátod: 

Indali Péter. 

Közli : KozonsA SÁNDOR. 

MIKSZÁTB JEGYZETEI GYULAI KÖLTEMÉNYEIHEZ. 

Amikor 1893-ban Gyulai Pál költeményeinek 3.. bővített kiadása meg
jelent — a címlapon 1894 szerepel — a Pesti Hírlapban egy tárca jelent meg 
Névtelenül; Mikor a hóhért akasztják címmel. (1893. 345. sz.) A tárcaíró 
— már akkor mindenki tudta, hogy Mikszáth — cikkének végén azt írta : 
«de minthogy már egy kicsit hosszúra nyúltam az általánosságokban, engedje 


