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Jubileumi baráti köri találkozó máJus 25-én! a Debreceni református kollégium baráti körének Hírlevele

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének nevében min-
den kedves egykori kollégiumi diáknak a 2013. esztendő elején áldást és bé-
kességet kívánunk. Hagyományainknak megfelelően beszámolunk egyesüle-
tünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.

A Kollégiumi Baráti Kör létszáma lényegesen nem változott, jelenleg 381 
fő. Kegyelettel emlékezünk az elmúlt esztendőben elhunyt tagtársakra, Lencz 
Gézára, dr. Lipták András akadémikusra és dr. P. Csikai Miklós nyugalma-
zott tanügyi főtanácsosra. Mindhárman szorosan kötődtek a Kollégiumhoz, 
Lipták András 2002–2006 között egyesületünk elnöke is volt. A Baráti Kör 
a befizetett tagdíjakból és adományokból gazdálkodik. A tagdíj összege idén 
sem változik: aktív keresőknek évi 1000, nyugdíjasoknak 500 Ft (befizetési 
határidő: március 31.). Köszönjük az 1%-os felajánlásokat is, amely 2012-ben 
49.610 forintos bevételt jelentett. Az idei adóbevallás alkalmával is lehetőség 
van hasonló felajánlásra (adószámunk: 18564778–1–09). 

Elektronikus levelezőrendszerünk (kbk@drk.hu) és honlapunk (kbk.drhe.
hu) idén is tájékoztatást nyújt a kollégiumi eseményekről. 

Éves diáktalálkozónkat az elmúlt évben május 19-én tartottuk. Ezen az 
alkalmon bemutatkozott a Kollégium Budapesti Baráti Köre, dr. Bacskai Antal 
elnök vezetésével, majd részt vettünk Horthy Miklós kormányzó, egykori kol-
légiumi diák, 1946-ban eltávolított kollégiumi emléktáblájának visszaállítá-
sán. A preceszen dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgált, s ekkor jutalmaztuk 
meg a Baráti Kör szépirodalmi pályázatának győzteseit is.

A KBK ElnöKségénEK 
2013. évi KörlEvElE

A Baráti Kör 2012. szeptember 26-án a Kollégium Dísztermében Mó-
ricz-ünnepséget rendezett az író halálának 70. évfordulója tiszteletére, ame-
lyen dr. Móricz Imre, az író fogadott fia és dr. Baranyai Norbert irodalomtör-
ténész, egykori kollégiumi diákok tartottak előadást. Néhány nappal korábban 
Kiss Tamás költő, egykori kollégiumi diák (egyesületünk első elnöke) szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából a város emléktáblát helyezett el a költő 
debreceni lakóházán. A Baráti Kört ezen a rendezvényen az egyesület elnöke 
képviselte.

Szeretettel tájékoztatjuk diák társainkat, hogy a Debreceni Kollégium 
2013-ban ünnepli fennállásának 475. évfordulóját. Idei kollégiumi találko-
zónk és egyesületünk közgyűlése 2013. május 25-én a jubileumi ünnepségek 
kiemelt rendezvénye. Kérjük az ekkorra érettségi találkozót szervezőket, 
hogy szándékukat időben jelezzék a Kollégium titkárságán, Csorba Péterné 
titkárságvezetőnél (52/418-412). A nap előzetes programját és a jubileumi év 
programtervét hírlevelünk további lapjain közöljük. Alkalmainkra szeretettel 
hívjuk az egyesület tagjait, s kérjük, hogy egykori diáktársaik körében népsze-
rűsítsék a jubileumi év rendezvényeit.

Közgyűlésünk hivatalos meghívóját, napirendjét és a diáktalálkozó végle-
ges programját áprilisi levelünkben küldjük. 

A 2013. esztendőben minden kedves diáktársunknak eredményes munkát 
és jó egészséget kívánunk.

Kedves Egykori Refis Diákok!

Testvéri szeretettel:

Dr. Győri János
a Baráti Kör elnöke

Dr. Fekete Károly
a Baráti Kör titkára

Debrecen, 2013. január 23.
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A jubileumi év programterve475 éves a Debreceni Református Kollégium

A reformáció századában alapított 
hazai református iskolák közül a deb-
receni a legnevezetesebb. Története 
során sokféle jelzővel illette a róla 
szóló gazdag irodalom az egyetlen 
megszakítás nélkül működő hazai 
református kollégiumot: kiterjedt 
beiskolázása révén így lett az „Ország 
iskolája”, hitvallásos elkötelezettsége 
miatt „Kősziklán épült vár”, tudato-
san vállalt tehetséggondozó szán-
déka okán a „Szegények iskolája”, s 
végül a szocializmus évtizedeiben is 
őrzött egyházi folyamatossága miatt 
„Menedék”. 

Az 1538 óta megszakítás nélkül 
működő intézmény a magyar szelle-
mi élet számos kiemelkedő képvise-
lőjének volt „alma mater”-e, felnevelő 
édesanyja.

475 évEs 
A DEBrEcEni 
rEformátus 
Kollégium

JuBileumi
előKészüleTeK

A Debreceni Kollégiumot fenntartó 
Tiszántúli Református Egyházke-
rület Elnöksége már 2011-ben lét-
rehozta azt a Jubileumi Előkészítő 
Bizottságot, amely azóta a Kollégium 
intézményvezetőivel és a Kollégium 
Baráti Körével karöltve folyamatosan 
dolgozik a jubileumi ünnepségek elő-
készítésén. 

A továbbiakban a tervezett prog-
ramokról és kiadványokról nyújtunk 
rövid áttekintést, külön kiemelve a 
Kollégiumi Baráti Kör rendezvényeit 
és kiadványát.

A juBilEumi év 
progrAmtErvE
Február 2.

Budapesti Refis Bál 
(Stefánia Palota)

Február 8. 
Református bál 

(Kölcsey Központ)

Február 20.
Országos Neveléstörténeti 

Vetélkedő 

Március 2–3.
Református középiskolák 

matematika versenye 

Április 15.
Keresztény iskolák 

regionális találkozója

Április 19–20.
Református középiskolák

Áprily Lajos vers- és 
prózamondó versenye

május 25.
Kollégiumi baráti 

köri találkozó 
(Részletes program külön lapon)

Június
KöNyVHÉT 

Kollégiumtörténeti kiadványok 
árusítása, dedikálás

Június 20–22.
Játékkal, mesével nevelő óvodák 

XXI. országos konferenciája 

Június 28. 
A MRE Zsinatának ünnepi ülése 

(A Heidelbergi Káté 450. 
évfordulója tiszteletére)

Július 6–10. 
A Kárpát-medence református 

középiskoláinak találkozója

Augusztus 21–23.
Doktorok Kollégiuma 

plenáris ülése
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A baráti köri találkozó programja, 2013. május 25.A jubileumi év programterve

szeptember 27.
Kollégium-történeti 

konferencia, 
könyvbemutató 

(Díszterem)

szeptember 28.

jubileumi 
ünnepség

• Nyílt nap 
a kollégium oktatási 

intézményeiben

11 óra
• ünnepi istentisztelet 

és köszöntések 
(Nagytemplom) 

15 óra
• A Kollégium neves 

diákjai emléktáblájának 
felavatása 

(Nagykönyvtár bejáratával szemben) 

Október
Református középiskolák

atlétikai találkozója

November
Magyar Tudomány 

Napja 
(az évfordulóhoz kapcsolódó 

programmal)

December 19. 
záró rendezvény –

 Kántus koncert 
Orbán György: 

Karácsonyi oratórium
(Nagytemplom)

A BAráti Köri 
tAlálKozó 
progrAmjA

2013. május 25.

 9 óra
Viii. szigethy-kupa 
kosárlabda-emléktorna

10 óra
Osztály- és évfolyam-

találkozók 

11 óra
Hálaadó istentisztelet 

a Dóczy Gimnáziumban
 igét hirdet Bölcskei Gusztáv

12.30 óra
A Gimnázium 

egykori diákjai 
képzőművészeti 

kiállítása 
(megnyitó, 

Medgyessy Múzeum)

14 óra
Baráti Kör Közgyűlése 

(Díszterem)
Megemlékezés a 100 éve született 
Szabó István gimnáziumi tanárról

15 óra
Könyvbemutatók

(Díszterem)
• Menedék, 2. javított 

és bővített kiadás
• Kollégiumtörténeti kiadványok
Közreműködik a Kollégiumi Kántus

17 óra
„Ország iskolája 

– szegények iskolája”
Kollégiumtörténeti kiállítás 

megnyitása a Nagykönyvtárban
Közreműködik 

a Kollégiumi Kántus
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Osztály- és évfolyam-
találkozók bejelentése, 

ebéd- és szállásrendelés, 
jelentkezés 

a szigethy-kupára

2013. május 15-ig

Kollégiumi Titkárság, 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Csorba Péterné, 52/418-412

e-mail: titkar@drk.hu 

A KBK által támogatott pályázatok és rendezvényekA baráti köri találkozó programja, 2013. május 25.

A Debreceni Református Kollégium 
fennállásának 475. évfordulója al-
kalmából a Kollégium Gimnáziuma 
egykori diákjainak képzőművé-
szeti alkotásaiból kiállítást ren-
dezünk, amelyet a Kollégiumi Ba-
ráti Kör éves találkozóján, május 
25-én 12.30 órakor nyitunk meg a 
Medgyessy Múzeumban. Szeretettel 
kérjük egykori diákjainkat, hogy akik 
a képzőművészet bármely területét 
művelik és van kiállítható anyaguk, 
jelentkezzenek felhívásunkra, ezzel 
is gazdagítva a jubileumi alkalmat, 
illetve népszerűsítsék azt egykori 
diáktársaik körében! Személyenként 

egy-két alkotást várunk, kiállítható 
formában (100×100 cm-es maximá-
lis méretben). A kiállítás anyagából 
katalógus készül, ezért kérjük, hogy 
a jelentkezők néhány soros szakmai 
önéletrajzot is mellékeljenek, feltün-
tetve benne egykori iskolájukhoz való 
kötődésüket is. Az érdeklődők dr. 
molnárné Ötvös Tünde gimnáziu-
mi tanárnő címén jelezhetik kiállítási 
szándékukat február 15-éig, levélben 
(4044 Debrecen, Kálvin tér 16.) vagy 
e-mailben (mtunde1@freemail.hu). 
Az alkotásokat március 31-éig lehet 
eljuttatni a Gimnázium Titkárságára 
(4044 Debrecen, Kálvin tér 16.)

18 óra
Preces

(Oratórium)
Igét hirdet 

Bölcskei Gusztáv püspök
• Kollégiumi díjak átadása

• Versíró- és diáknyelvgyűjtő 
pályázat eredményhirdetése 

• Áprily-verseny 
külön díjának átadása

Közreműködik 
a Kollégiumi Kántus

19.30 óra
Kollégiumi 
mulatságok

(Kollégium udvari színpada)
• Ludas Matyi 

(a Gimnázium 10. b 
osztályának előadása)

• Maróthi Néptáncegyüttes 
bemutatója

• Pál István Szalonna 
(öregdiák) családja

és bandája koncertje

Szabadtéri vacsora 
18. századi kollégiumi 

receptek alapján.

A KBK áltAl 
támogAtott 

pályázAtoK és 
rEnDEzvényEK

felhívás 
képzőművészeti kiállításon 

való részvételre
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A KBK által támogatott pályázatok és rendezvényekA KBK által támogatott pályázatok és rendezvények

I. Szépirodalmi pályázat

1. Versíró pályázat
A pályázó diák 5–10 

saját költeményével pályázhat, 
amelyek eddig nyomtatásban 

nem jelentek meg. 

2. Novellaíró pályázat
A pályázó diák egyetlen olyan 

saját novellával pályázhat, 
amely eddig nyomtatásban 

nem jelent meg. 
Benyújtási határidő: 

2013. április 12., 12 óra
Pályadíjak: 

i. díj: 15 ezer Ft
ii. díj: 10 ezer Ft
iii. díj: 5 ezer Ft

II. Pályázat 
a Kollégium intézményei 

mai diákszókincsének 
összegyűjtésére

A pályázó diák gyűjtsön saját szűkebb 
környezetében (iskolájában) olyan 
diáknyelvi elemeket (szavakat, kife-
jezéseket, szólásokat), amelyek jelleg-
zetes helyi sajátosságokat mutatnak. 
A gyűjtés ne terjedjen ki a Kollégium 
történetéből ismert (többnyire latin 
eredetű), de ma már nem használt 
elemekre, hanem a kollégiumi diák-
nyelv mai állapotát tükrözze (a latin 
eredetű, de ma is használt szavak ter-
mészetesen szerepelhetnek). A közölt 
szócikkeknek a diáknyelvi alak mel-
lett tartalmazniuk kell annak köz-
nyelvi megfelelőjét, s ha feltárható, 
eredetét is.

A Kollégiumi 
Baráti Kör pályázati 

felhívásai
a Hittudományi egyetem, a Kollégium Gimnáziuma 

és Dóczy Gimnáziuma diákjai számára

Benyújtási határidő: 
2013. április 29., 12 óra

Pályadíjak: 
i. díj: 20 ezer Ft
ii. díj: 15 ezer Ft
iii. díj: 10 ezer Ft

45

Az Oratórium

A Kollégium délnyugati sarkán, a második emeleten templomi méretű terem fogadja a látogatót. Ez a Kol-
légium ötszáz férőhelyes imaterme, ahol a diákok szombat este és vasárnap reggel ma is hetente istentisz-
teletre gyűlnek össze. 

Berendezéseit Dohányosi József debreceni asztalosmester műhelye készítette 1823–1825 között. Ez a 
terem nemzeti emlékhely is. 1849 januárja és májusa között itt ülésezett a magyar Országgyűlés.

A Nagykönyvtár

Az Oratórium bejáratával szemben hatalmas, pántos vasajtó zárja el a Nagykönyvtár féltve őrzött kin-
cseit. A könyvtár dísztermének két nagy hajóját dór stílusú faoszlopokon nyugvó vasrácsos karzatok öle-
lik körbe. Itt őrzik a könyvgyűjtemény régebbi darabjait: középkori kódexeket, régi magyar nyomtatott 
könyveket, ritka kéziratokat. Ez ma a Kárpát-medence legnagyobb egyházi könyvtára, több mint félmillió 
könyvtári egységgel, ami ténylegesen legalább egymillió könyvet jelent. Ezeknek a könyveknek jelentős 
részét az évszázadok során Nyugat-Európa egyetemein tanuló debreceni diákok ajándékozták iskolájuk-
nak. A könyvtár szomszédságában található a Csokonai-szoba, amely a nagy költő debreceni és kollé-
giumi kapcsolatainak tárgyi emlékeit mutatja be.

A Kollégium múzeumai

A Nagykönyvtár a könyvek mellett évszá-
zadok óta egyéb műtárgyakat és régisé-
geket is gyűjt: régészeti emlékeket, pénz-
érméket, festményeket és az iskolai élet 
emlékeit. Ezekből már korábban is rendez-
tek kiállításokat, egységes és látogatható 
Egyházművészeti és Iskolatörténeti Mú-
zeummá azonban csak 1967-ben vált. A kö-
zelmúltban megújított kiállításai ma a déli 
szárny földszintjén találhatók.

A látogatók a kollégiumi múzeumban 
meg tekinthetik többek között Huszár Gál 
16. századi debreceni nyomdájának hason-
mását vagy az 1857-ben becsapódott híres 
kabai meteoritot. Itt láthatók a Kollégium 
legrégebbi fizikai kísérleti eszközei és a 
régi diákélet számos darabja, így a régi 
diákviselet, a tóga egy régi példánya vagy 
a diáktűzoltóság egykori kellékei, például 
a gerundiumok. Az egyházművészeti múze-
umi részben úrasztali kellékeket, templomi 
berendezéseket és régi fejfákat láthatunk. 

Újabban a Kántus próbaterme is láto-
gatható, ahol a kórus történetének fontosabb tárgyi emlékei tekinthetők meg. Ebben a teremben a Kollégi-
umot felkereső diákcsoportok múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a nagy hírű iskola 
történetével. A pályázatok 

benyújtásának módja:
A jeligés pályamunkák nyomtatott 
formában (másfeles sortávolság, A/4 
formátum) három példányban, zárt 
borítékban nyújtandók be a Kollégi-
um Titkárságán. 

A pályamunkákat a Kollégiumi 
Baráti Kör elnöksége által felkért bí-
ráló bizottság értékeli.  

eredményhirdetés: 
a Baráti Kör találkozóján, 

2013. május 25-én 18 órakor 
a Kollégium Oratóriumában, 

a precesz után.
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Tervezett jubileumi Kiadványok

Győri L. János  –  Orosz Judit
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A KBK által támogatott pályázatok és rendezvények

Áprily Lajos (1887–1967) erdélyi 
költő, Magyarországra települése 
után, 1929–1934 között a budapesti 
Lónyay utcai Református Gimnázi-
um tanára, 1934-től a Baár-Madas 
Református Leánynevelő Intézet 
igazgatója volt. Egykori tanítványai 
az 1980-as évek végén hozták létre 
a nevét viselő alapítványt, amely 
kezdetben az akkor egyedüliként 
működő debreceni Református Kol-
légium Gimnáziuma diákjai számára 
hirdetett évente vers- és prózamon-
dó versenyt. Az Áprily Alapítvány a 
versenyt 1990-ben kiterjesztette az 
újraalakult Baár-Madas Reformá-
tus Gimnáziumra, majd 1995-ben 
az ország összes református kö-
zépiskolájára, s azóta megszakítás 
nélkül, változó helyszínen folyik az 

évenkénti megmérettetés. A 2013. 
évi 19. Áprily Lajos Vers- és Próza-
mondó Versenyt a jubiláló debreceni 
Református Kollégium Gimnáziuma 
rendezi, az alábbi tárgykörben: 1. 
Egy szabadon választott vers Áprily 
Lajostól; 2. Egy magyar költőnő vagy 
írónő szabadon választott verse vagy 
prózarészlete.

A versenyre ötven diákot és 25 
magyartanárt várnak a rendezők.  
A rendezvény nyilvános, a közönség 
szavazataival is támogathatja ked-
venceit.

Az idei Áprily-versenyre a Kollé-
gium Baráti Köre a legeredménye-
sebb debreceni versmondó számára 
10.000 forintos külön díjat ajánl 
fel, amelyet a május 25-ei találkozón 
adunk át.

„Győri L. János gimnáziumi tanár és 
egykori diákja, Orosz Judit közös kö-
tetében a debreceni kollégiumi diákélet 
közel fél évezredes világa kel életre. Egy 
olyan diákköztársaságba pillanthat be 
az olvasó, amelyben a debreceni diák egy-
kor nemcsak tanult, hanem ha életkora 
és tehetsége engedte, kisebb diáktársait 
tanította is. Maga vetette meg fekhelyét, 
mosott, takarított, főzött, s csak ak-
kor volt számára „terülj asztalkám”, ha 
kántálással, legációval, kápsálással vagy 
szupplikációval az élelemgyűjtésben is 

református középiskolák 
áprily lajos vers- és 

prózamondó versenye
2013. április. 20., 9 óra, 

Gimnázium, Kálvin terem

tErvEzEtt 
juBilEumi 

KiADványoK
(A 2013. május 25-ig megjelenő könyveket a Baráti Kör találkozóján 

bemutatjuk, s azok a helyszínen megvásárolhatók)

miről mesél 
a Debreceni Kollégium?

Kiadja a Tiszántúli 
Református Egyházkerület
Szerkesztő: Győri L. János
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Tervezett jubileumi KiadványokTervezett jubileumi Kiadványok

A könyv 2011-es első kiadása nagy 
sikert aratott, s néhány hónap alatt 
elfogyott. Ez indokolja második, 
javított és bővített kiadását. A visz-
szaemlékezéseket a debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában 
1950–1957 között érettségiző nyolc 
évfolyam diákjai írták. E nemzedék 
képviselőinek, történelmi okok mi-
att, közös volt a sorsuk: amint a cím 
is jelzi, számukra az ősi Debreceni 
Kollégium valóban menedéket jelen-

tett. A visszaemlékezések többsége 
azt bizonyítja, hogy az 1950-es évek-
ben több száz magyar diák számára, 
származása miatt, ez az egyházi is-
kola jelentette az egyetlen tovább-
tanulási lehetőséget. A kiadvány 
szövegét rendkívül értékes korabeli 
fényképanyag illusztrálja. A könyv 
2. kiadása tartalmazza az érintett 
nyolc évfolyam érettségiző diákjai-
nak névsorát is.
Várható megjelenés: 2013. május

segített. Aki tudni szeretné, mit is jelen-
tenek a diákélet latinos kifejezései, an-
nak érdemes végigolvasnia ezt a könyvet. 
Egy olyan világban kalauzol értő és kö-
zérthető módon ez a képeskönyv, amely 
segít megérteni valamit abból a sokat 
emlegetett szellemiségből, amely az egy-
kor idejárt diákok szerint meghatározta 
nemcsak a diákéveket, hanem az innen 
kikerülő diákok egész további életszem-
léletét, értékrendjét és életformáját. Re-
mélem, sokan lesznek azok, akik e könyv 
segítségével jobban megértik és megérzik 
ezt az egyedi légkört, amely támaszt, 
tartást és olykor menedéket is jelentett 
sokak számára az elmúlt 475 évben.”
(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
Ajánlásából)
Várható megjelenés: 2013. február

meNeDéK
A Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumában 
1950–1957 között 

érettségizett diákok 
visszaemlékezései

Második, javított és bővített kiadás 
Kiadja a Kollégium Baráti Köre 

a Tiszántúli Református
Egyházkerület támogatásával

Szerkesztők: 
Csiha Andás, dr. Győri János, 

Nagy László, dr. Molnár István 
és Virágh Lászlóné
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1. Intézménytörténeti 
források a Debreceni 

Református Kollégium 
Levéltárában I–II.

Szerkesztő: Szabadi István

„A humanizmus és a reformáció kora 
óta érvényes alapelv minden kutatás 
számára az „ad fontes”, azaz a meglé-
vő forrásokra való támaszkodás. Jelen 
kiadvány a ma lehetséges legteljesebb 
mértékben bocsátja az Olvasó rendel-
kezésére azokat az adatokat, amelyek 
nélkülözhetetlenek bármilyen jövőbeli 
kutatás számára. A két kötet nagyob-
bik részét természetesen a Kollégium 
diákjainak névsora teszi ki. Bő száz 
esztendővel ezelőtt már megjelent egy 

hasonló tárgyú kiadvány (Thúry Etele: 
A debreczeni református főiskola tör-
vényei és az ezeket aláírt tanulók név-
sora. In: Iskolatörténeti adattár, szerk. 
Thúry Etele. II. Pápa, 1908, 84–476.), 
ez azonban egyrészt ma már könyvrit-
kaságnak számít, másrészt viszont szá-
mos javításra szoruló pontatlanságot 
tartalmaz, és nem is a legteljesebb ránk 
maradt forrás alapján készült… Remé-
lem, hogy e forráskiadvány… sokakat 
hozzásegítenek a méltó és igényes ün-
nepléshez, valamint a Debreceni Re-
formátus Kollégium felbecsülhetetlen 
értékeinek megismeréséhez, és azok 
további őrzéséhez.”
(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
Ajánlásából)
Várható megjelenés: 2013. május

2. A Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziuma 

(1850–2010)
Szerkesztő: Győri L. János

A hatszáz lapos kötet a Kollégium 
keretében működő, de jogilag 1850-
ben önállósodó Gimnázium másfél 
évszázados történetét mutatja be. 
A kerettörténeti bevezetés után a 
könyv előbb tantárgytörténetből 
(magyar nyelv és irodalom, latin és 
görög nyelv, hittan, angol nyelv, fizi-
ka, ének-zene, rajz) és tanári portrék-
ból (Osterlamm Ernő, Imre Sándor, 
Kovács János, S. Szabó József, Nagy 
Jenő, Zsigmond Ferenc, Rózsai Ti-
vadar) nyújt ízelítőt. A kötet záró 

fejezete néhány tanórán kívüli tevé-
kenységet tárgyal (önképzőkör, Kán-
tus, hildeni testvériskolai kapcsolat). 
A tanulmányok szerzői többnyire 
a Gimnázium ma is aktív tanárai 
(Győri János, Győri József, Mikó 
Gyula, Csatári Annamária, Molnár-
né ötvös Tünde, Kurgyis András, 
Kovács Gergely, Veressné Létai Ág-
nes, Imréné Barta Edit, Uherkovich 
Zoltán); kisebb részben egykori ta-
nárai (Németh Tamás, Miklós Erika, 
Virágh György), illetve volt diákjai: 
Fekete Károly, a Hittudományi Egye-
tem professzora és Kovács Teofil, a 
Kollégium Nagykönyvtárának tudo-
mányos munkatársa. 
Várható megjelenés: 2013. május

A DeBReCeNi ReFORmÁTus 
KOlléGium TÖRTéNeTe 

Kiadványsorozat 
a Kollégium fennállásának 475. évfordulója 

tiszteletére 
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület 

Szerkesztőbizottság: Bölcskei Gusztáv, Baráth Béla Levente, 
Fekete Károly, Győri L. János

Sorozatszerkesztő: Győri L. János
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Bemutatkozik a Debreceni Református Kollégium
Baráti Köre

Tervezett jubileumi Kiadványok

3. Fogarassy Zoltán: 
A Dóczy Leánynevelő Intézet 

története (1838–2010)
Szerkesztő: Győri L. János

A könyv szerzője elsőként vállalkozik 
a 175 esztendővel ezelőtt, 1838-ban 
alapított, s a 2000. évben történt új-
raindítása óta a Kollégium tagintéz-
ményeként működő egykori debrece-
ni leánynevelő intézet történetének 
monografikus feldolgozására. A kiad-
vány nemcsak a története során sok-
féle képzést nyújtó intézmény (elemi 
iskola, gimnázium, tanítóképző, pol-
gári iskola) kerettörténetét tárja föl, 
hanem számos részletkérdést külön is 
földolgoz (ifjúsági egyesületek, ta nári 
portrék, neves öregdiákok). A függe-
lék ezenkívül számos iskolatörténe-
ti dokumentumot is közöl. A kötet 
 közérthető stílusával nemcsak az is-
kolatörténet iránt érdeklődő szakmai 
közvéleményt, hanem az intézmény 
mai diákjait és öregdiákjait is meg kí-
vánja szólítani. Az olvasó eligazodását 
jelentős képanyag segíti.
Várható megjelenés: 2013. május

4. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
története (1850–2010)

Szerkesztő: Baráth Béla Levente

A tanulmánykötetben a debreceni 
református teológiai oktatás és lel-
kipásztorképzés másfél évszázadát 
három kronologikus áttekintő tanul-
mány vizsgálja. A Debreceni Egyetem 
1912-es megalapításig Kovács Áb-
rahám, 1950-ig – a debreceni állami 
egyetemből való kiszakadásig – Feke-
te Károly, majd a napjainkig terjedő 
időszakot Bölcskei Gusztáv munkája 
dolgozza fel. Ezután a DRHE hittudo-
mányi tanszékeinek és jogelődeiknek 
már lezárt életművel rendelkező,– 
majd félszáz – főállású tanáráról ké-
szített oktatói portrék következnek. 
Ezeknek a rövid írásoknak a szerzői 
a tanszékek mai munkatársai. Egyet-
len tematikus tanulmány foglalkozik 
jelzésértékűen az intézet kiterjedt 
külföldi kapcsolataival. Végül a kiad-
vány adattári jelleggel közli az intéz-
mény vezetőinek, a tanszéki munka-
társaknak, az egyetem doktorainak, 
díszdoktorainak, első lelkészképesítő 
vizsgát tett hallgatóinak névsorát. 
Várható megjelenés: 2013. augusztus

A Debreceni Református Kollégium Bará-
ti Köre 2002-ben alakult közhasznú egye-
sületként. Célja a Debreceni Református 
Kollégium hagyo mányainak ápolása; a 
Kollégium egykori diákjai egymással és 
volt iskolájukkal történő kapcsolattartá-
sának elősegí tése; diáktalálkozók, érett-
ségi találkozók, konferenciák, kulturális 
és művészeti események, tudományos 
tanácskozások szervezése és lebonyolítá-
sa; a volt diákok folyamatos tájékoztatása 
a Kollégium intézményeinek működé-
séről; a Kollégiummal kapcsolatos kiad-
ványok tervezése, kiadása és terjesztése; 
a kollégiumi tagozatok kiváló di ákjainak 
és felkészítő tanárainak jutalmazása. Az 
egyesület megalakulása óta meghatározó 
szerepet játszik az évenkénti debreceni 
diáktalálkozók szervezésében.

A Baráti Kör jelenlegi vezetősége: dr. 
Győri János elnök, dr. Fekete Károly tit-
kár, Csete örs, Nagy László alelnökök, dr. 

Győri Judit, dr. Fazakas Gergely és Győri 
József elnökségi tagok.

Az egyesület rendes tagja lehet az a 
nagykorú természetes személy, aki a Deb-
receni Refor mátus Kollégium bármely 
tagozatán tanulmányokat folytatott vagy 
azok valamelyikével élete során munka-
viszonyba került. Az egyesület pártoló 
tagja lehet bármely belföldi vagy külföldi 
természetes vagy jogi személy, illetve gaz-
dálkodó szervezet, aki/amely az egyesület 
céljainak megvalósulását támogatni kí-
vánja. Éves tagsági díj 1000 Ft, nyugdíja-
soknak 500 Ft. Az egyesület hez kitöltött 
belépési nyilatkozat beküldésével lehet 
csatlakozni. Az elfo gadott alapszabály 
szövege, valamint a belépési nyilatkozat 
és egyéb információk megtekinthetők a 
kbk.drhe.hu internetes honlapon.

A Debreceni Református Kollégium 
Baráti Köre szeretettel várja minden egy-
kori kollégiumi diák jelentkezését!

Bemutatkozik a Debreceni 
református Kollégium 

Baráti Köre
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