
Száz éve jelent meg a Légy jó 
mindhalálig 

(Egy  elhalasztott esemény margójára) 
 

 
Száz esztendővel ezelőtt, 1920 Karácsonyára jelent meg 
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regénye. Az 
író nem ifjúsági regénynek szánta munkáját, hiszen amint 
arról maga vallott, a diákkori történetbe a kommün alatt és 
után 1919-ben elszenvedett politikai sérelmeit vetítette 
bele. Az olvasók azonban nem törődtek az írói szándékkal, 
elsősorban diáktörténetet láttak a regényben. Móricz 

engedve a nyomásnak, két évvel később hozzájárult munkája ifjúsági változatának 
kiadásához, s ezzel eldőlt a Légy jó mindhalálig sorsa. Iskolai kötelező olvasmányként a 
hazai közvélekedésben máig ez a regény a Debreceni Református Kollégiumról kialakult 
kép formálója.  
Az évforduló alkalmából a Kollégium Baráti Köre egy évvel ezelőtt javasolta, hogy a 
2019/2020-as tanévet a Kollégium intézményei tekintsék Nyilas Misi Emlékévnek, s az 
ötletet a Kollégium Igazgatótanácsa örömmel be is fogadta. A tervek között kiadványok, 
kiállítás, emléktábla- és szoboravatás, felolvasó maraton, diákvetélkedő, rajz- és 
esszépályázat szerepeltek.  
Aztán a világjárvány szinte mindent elsöpört. Az egykori 
diáktárs, Medgyessy Ferenc Móricz-portréjának 
bronzváltozata, az Ókollégium udvari csengőjét 
megjelölő emléktábla és a Konviktus udvarára a 
reformációs harangláb-kapuba szánt „Nyilas Misi 
harangja” ugyan elkészültek, de a szervezők úgy 
döntöttek, hogy felavatásukkal megvárják a járvány 
elmúltát, így egyelőre Győrfi Lajos szobrászművész 
műtermében várják sorsuk jobbra fordulását. 
Gimnáziumunk, Móricz Zsigmond egykori iskolája, az 
Emlékév részeként, a március 15-ét követő napokban 
Nyilas Misi projekthét keretében szeretett volna 
megemlékezni az évfordulóról. Ez a terv azonban a 
járvány miatt már a tervezés fázisában elakadt, 
reménységünk szerint nem végérvényesen. A járvány 
elmúltával tervezzük a projekthét eseményeinek 
megtartását. A hiány pótlására a következő napokban, egy 
héten át, részleteiben tesszük közzé Honlapunkon a 
Nyilas Misi Emlékév ötletadója, dr. Győri János tanár úr 
Nyilas Misi Kollégiuma című írását, amelyet a 
rajzpályázatra beérkezett alkotásokkal és korabeli 
fényképekkel illusztrálunk. 
 
 

Az egykori diáktárs, Medgyessy Ferenc 
szobrászművész Móricz-portréja (a 

Gimnázium tulajdona) 

A készülő emléktábla a kisharanggal, amelyet 
Móricz is látott diákkorában 


