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Nyilas Misi nyomában
Magyarország talán leghíresebb iskolája, az 1538-ban alapított debreceni Református Kollégium
joggal büszkélkedhet számos híres növendékével és történelmi jelentõségével. A ma is aktív
tanintézmény egy részében iskolatörténeti és egyházmûvészeti kiállítást rendeztek be, és látogatható
a Nemzeti Emlékhelynek nyilvánított Oratórium és a Nagykönyvtár is.A Kollégium rövid története
Az 1538-ban alapított Református Kollégium az egyetlen magyar felsõoktatási intézmény, mely a mai napig
megszakítás nélkül mûködik azon a helyen, ahol létrehozták. Igaz, a régi épület megsemmisült az 1802-es
pusztító tûzvészben. A kollégium fogalmán akkoriban nemcsak diákotthont értettek, hanem olyan
intézményt, ahol alap-, közép- és felsõfokon is folyt a tanítás.
A jelenlegi épületet, a tûzvész után ugyanaz a Péchy Mihály tervezte, aki a szomszédos Nagytemplomot is
megálmodta. 1803-ban, a Nagytemplommal párhuzamosan kezdték építeni az impozáns, korai
klasszicista stílusú épületet. A templom és a kollégium közti Emlékkertben áll Bocskai István szobra, a
kollégium fõhomlokzatán pedig emléktáblák hada sorakozik, híres egykori diákoké, tanítóké, többek közt
Fazekas Mihály, Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály plakettjeit láthatjuk.
A Kollégium kiállításai
Az épület földszintjén találjuk az új látogatóközpontot a pénztárral és a református egyháztörténeti
kiállítással, illetve az egyházmûvészeti és az iskolatörténeti kiállítás látogatható itt még. A második emeleten
van a Nagykönyvtár, az Oratórium és a kis Csokonai-emlékszoba.Iskolatörténeti kiállítás
Az ország iskolája címet viselõ kiállítást a földszinten, a folyosóról balra nyíló két nagyobb teremben
alakították ki. Az elsõ teremben a legérdekesebb tárgyak a diák tûzoltók híres bunkósbotjai, a gerundiumok,
de láthatunk itt egy XVI. századi nyomda rekonstrukcióját is, ill. rengeteg iskolatörténeti kordokumentumot,
térképeket, korabeli tankönyveket. A második teremben egy XIX. századi osztályteremben élhetjük bele
magunkat Nyilas Misi korába. A táblára a Kollégium latin jelmondata, az Orando et Laborando olvasható,
az épület belsõ udvarára kitekintve is észrevehetjük nagyban a feliratot. Korabeli érdekes kísérleti és
szemléltetõeszközök sorakoznak a tárlókban.Egyháztörténeti kiállítás
A jól átgondolt kiállítás a pénztár felé esõ termekben kapott helyet. A Kollégium legújabb állandó kiállítása
arra a kérdésre keresi a választ, miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformáció legfontosabb
támaszává. A kiállítás a
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