
Nyilas Misi védelmében 
 

 
  Nyilas Misit, a debreceni kollégium kiváló diákját a tanári törvényszék több 

vádpontban is bűnösnek gondolta. A fegyelmi tárgyaláson rá akarták 
bizonyítani, hogy ellopta Pósalaky úr lottószelvényét, melyet aztán tíz 
forintért eladott Török Jánosnak, valamint tudomása volt Doroghy Bella 

szökéséről. 
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Véleményem szerint Nyilas Misi becsületes, tisztességes diák, az osztály 
egyik legjobb tanulója. Azokat a dolgokat, melyekkel vádolják, nem követte 

el.  Úgy ítélem meg, sosem lenne képes ellopni mások pénzét, erre számos 
bizonyítékkal szolgálhatunk. 

  Bizonyára sokan egyetértenek velem abban, hogy Misi elvesztette a 
reskontót, mikor visszaadta Török Jánosnak a Bellához írt levelét. 
Gondoljunk csak bele! Amikor kihúzták a számokat, és Misi elő akarta venni 

a lottószelvényt, már nem emlékezett, hova is tette valójában. Vegyük 
számításba, ha János a földről felemelve azonnal visszaadja a lutrit Misinek, 
a kisdiák nem kerül bajba! 

  Ne feledkezzünk meg Misi iskolán kívüli tevékenységeiről sem! Hogy lehetne 
igaz az a vád, hogy Misi eladta a nyertes szelvényt? Helyt akart állni az élet 

minden területén, dolgozott, gondoskodott saját magáról, pénzt keresett 
gyerekként, segítette családját. Pósalaky úrnál esténként felolvasott havi 
három forintért, Doroghy Sanyika taníttatásáért pedig két forintot kapott 

havonta. Bátran állíthatom, aki ilyen szorgalmas és segítőkész 
embertársaival, az a váddal ellentétben nem adta el a reskontót, hogy ezáltal 
nyerészkedjen. János észrevétlenül beletette Misi zsebébe a pénzt, amikor az 



utcán találkoztak, és a kisdiák a táskáját cipelte, valójában nem is vette 

észre! 
  Viola állításával ellentétben Misi nem tudott Bella szökéséről sem, hiszen 

erről csak akkor szerzett tudomást, mikor este meglátta őt beszállni Török 
János mellé a lovaskocsiba. Ki ne látott volna még nála tisztességesebb 
embert! A vasútállomáson Bellát le akarta beszélni az utazásról, de a lány 

nem hitt a fiúnak, hogy János egy gazember. 
 
  Minden jel arra mutat, a debreceni kisdiák nem követte el az ellene 

felhozott tetteket. Ha jól belegondolunk, az igazgató úr is több alkalommal 
védelmébe vette Misit. A rendőrök és Viola előtt is Misi pártját fogta, hiszen ő 

a kollégium kitüntetettje, ösztöndíjas diák. Átgondolva az érveket, végül arra 
a következtetésre jutottam, Nyilas Misi nem bűnös egyik vádpontban sem! 
Bizonyítván ártatlanságát, ennek okán kérem a vádlott felmentését! 
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