
Meleg Vilmos, színmûvész: ,,Olyan körülmények között voltam az Alma Mater diákja – Alexandru
Moghioroº Líceum –, amikor a Ceauºescu korszak elrománosító politikája következtében bevezették a
román osztályokat, ám tanárainknak köszönhetõen iskolánk megmaradt a magyar közösség fellegvárá-
nak. Magyar tanáraimnak, a színjátszó csoportnak, a kialakulóban lévõ Kortárs színjátszóközösségnek,
az iskolaújságnak köszönhetõen irányultam a színészi pálya felé.”

(A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanulóinak munkája, felkészítõ tanár: Fleisz Judit)
Mãrcuþiu-Rácz Dóra–Oláh Márta–Tóth Emerencia
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Az Aradi Csiky Gergely Fõgimnázium
története1

„Regényt, nem, eposzt kellene írnom errõl az iskoláról. És ódát minden drága
tanáromról. Igen, megérdemlik az exegi monumentumot... Az ércnél maradan-
dóbb emlék bennünk, volt tanítványaiban él tovább.”

Ficzay Dénes: Emlékkönyv2

Iskolám épülete 2013-ban 90 éves lett. Egykori magyartanára, Ficzay Dénes irodalomtörténész így
írt errõl az épületrõl: „Az én iskolám nem évszázados, õsi kollégium, csak a nehéz idõkben (1923-ban)
áldozattal összehozott cicomátlan kétemeletes épület. Mégis számomra ez az épület mindig minden
volt.”3 Mára már az iskola épülete, amely eredetileg kilenc tanteremmel és egy tornateremmel rendelke-
zett,4 gyönyörûen megújult, jelentõsen kibõvült és én büszke vagyok arra, hogy megyénk egyetlen ma-
gyar középiskolájának a diákja lehetek. Fontos azonban megjegyezni, hogy Aradon az oktatás gyökerei
sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. Az elsõ iskolát a városban 1702-ben megtelepedett Höfflich Kamill
atya, minorita szerzetes nyitotta meg, amelyet késõbb gimnáziummá fejlesztettek és amelyben kiváló
minorita tanárok tanítottak. (Lakatos Ottó, Winkler Bruno stb.) Értékes adat a „Nagy Gimnasium”
1853–54-es évi Értesítõjében, hogy mai fõgimnáziumunk névadója, Csiky Gergely abban a tanévben a
III. osztály diákja volt.5 A minorita Lakatos Ottó által vezetett iskolának 339 diákja volt.6 Mivel a város
fokozatosan kinõtte az épületet, 1869-ben új gimnázium építésérõl döntöttek, amelynek alapkövét báró
Eötvös József, akkori kultuszminiszter tette le. A Magyar Királyi Fõgimnázium, amelynek építése a
Bibich Alapítvány kamataiból történt, 1873-ban nyitotta meg kapuit. Impozáns épületét Trefort Ágos-
ton, vallás és közoktatásügyi miniszter „páratlannak” nevezte az egész hazában. A Diescher József,
pesti mûépítész tervei alapján emelt iskola klasszicista mellvédje felett a két ifjú diákot karjaival védel-
mezõ nõalak utalni kívánt az épület rendeltetésére. Monumentális csarnoka, 250 férõhelyes barokk és
romantikus motívumokkal ékesített díszterme, széles folyosói és tágas osztályai mai szemmel nézve is
elismerést érdemelnek. AZ 1874–75-ös tanévben az épületben beindult a Fõreál Tanoda is. Az iskola jó
hírét növelték jeles tanárai is: a történész Márki Sándor és Jancsó Benedek, a nyelvész román akadémi-
kus Ioan Goldis, a szótárkészítõ késõbbi igazgató Burián János, vagy a Fõreál történelemtanára, a
Spectator néven ismert jeles publicista, Krenner Miklós.7 Említésre méltó, hogy a Magyar Királyi Fõ-
gimnázium tulajdonában volt az Orczy-Vásárhelyi egyesített könyvtár közel 22 000 kötete, amelynek
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értékét kilenc incunabulum is növelte, köztük a Rákóczi György tulajdonát képezõ Biblia Sacra
1475-bõl.

A nagy háború idején a város legszebb tanintézetében hadikórház mûködött, amelyet 1918 nyarán
megszüntettek, így szeptember 6-án megnyílhatott a tanév. Ám ez az 1918–19-es tanév sorsdöntõnek
bizonyult az iskola életében. Az 1918-as októberi ún. „õszirózsás” forradalmat követõen nevét Aradi
Fõgimnáziumra változtatták. A központi hatalmak kapitulálása után szerb, majd francia katonaság vo-
nult be a városba. A francia katonaság részére is lefoglaltak az épületben négy tantermet, majd 1919
májusában, még a békekötés elõtt a Királyi Fõgimnázium és Reálgimnázium közös épületét átvette a
román állam. Július 24-én az átadás befejezõdött és ettõl kezdve az aradi magyar középfokú oktatás
épület nélkül maradt. A Moise Nicoarã Líceummá alakult iskola igazgatója, Ascaniu Criºan javasolta
ugyan, hogy a román líceumban mûködjön egy magyar tagozat is, ezzel a Fõreál néhány osztálya élt is,
de miként azt Burián János, az iskola volt igazgatója elõre látta, a magyar tagozat néhány év alatt
(1925-ig) elsorvadt. Az épület visszaszerzésére több próbálkozás is történt, beadványok születtek az
egyházközség és az iskola vezetõsége részérõl is. A hosszú Memorandum fogalmazványban felsora-
koztatott érvek nem gyõzték meg a Nagyszebenben székelõ Kormányzótanácsot. Csak annyit sikerült
elérni, hogy a Kormányzótanács beleegyezését adta egy római katolikus felekezeti iskola alapításához.
Végül a Moise Nicoarã Líceum iskolaszéke kárpótolta a Bibich Alapot, ám ez az összeg az 1947-es
pénzreformmal értékét vesztette.8

A megszüntetett Királyi Fõgimnázium tanárai az adott helyzetben szorgalmazták az új iskola alapja-
inak a megteremtését. Az ügyet ismét felkarolta a minorita rend, mert attól tartott, hogy ha elhallgatnak
az iskola csengõi, a templomok harangjai is elnémulhatnak. Létrejött hát az új iskola, amely a Királyi
Fõgimnáziumhoz kapcsolt jogfolytonosság igazolására a Római Katolikus Fõgimnázium nevet vette
fel. Igazgatója ismételten Burián János lett, fõvédnöke pedig Glattfelder Gyula csanádi püspök. A tan-
évet október 15-én Veni Sancte-val megnyitották ugyan, ám mivel az iskolának épülete még nem volt, a
tanítás bérelt termekben folyt. Ennek ellenére Reményik Sándorral szólva: „az anyanyelv, a mindig tá-
madott kenyérmezõ folyton termést adott”. Az aradi Római Katolikus Fõgimnázium Értesítõje szerint az
intézetnek az 1919–20-as tanévben 1059, 1920–21-ben 1183 diákja volt, 1921–22-ben pedig a diákok
létszáma 1131 volt.9 Gondok, bajok, leküzdendõ akadályok azért kerültek bõven. A tanároknak hûség-
esküt kellett tenniük, több tanár repatriált, Burián János igazgató nyugalomba vonult és az iskolát már a
megnyitó után egy idõre bezáratták, a késõbbiekben pedig nyilvánossági jogát többször is felfüggesz-
tették. 1921. december 22-tõl 1922. február 22-ig a fiú tagozat nyilvánossági jogát függesztették fel,
mert 18 tanulót, akik részt vettek az IME (Ifjú Magyarok Egyesülete) szervezetben, Nagyszebenben ha-
ditörvényszék elé állítottak.10 Bár az államellenes összeesküvés vádja alól a katonai bíróság felmentette
õket, a fiatalokat kitiltották az ország valamennyi iskolájából. A kitartás és az összefogás azonban cso-
dákat tett. És az iskola igazgatója, Fischer Aladár is, aki 22 éven át vezette az iskolát. Az 1921–22-es
tanév megnyitóján elhangzott ösztönzõ beszéde mély hatást tett hallgatóira: „A magyar jövõt nem azzal
biztosítjuk, hogy a jelent akarjuk megváltoztatni, amire módunk nincs, hanem azzal, hogy mindenütt,
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ahol kigyullad a magyar kultúra mécsese, nem hagyjuk kialudni, szeretettel töltögetjük belé az ola-
jat.”11 A drámai hangvételû beszéd munkára serkentette a tanulókat, így év végén 67 végzõs diák jelent-
kezett érettségi vizsgára. Saját épülete még nem volt az iskolának, de már épült. Az épület felszentelé-
sére 1923. szeptember 23-án került sor Pacha Ágoston temesvári püspök jelenlétében. Iskolaavató be-
szédében Fischer Aladár igazgató utalt az iskola kalandos sorsára: „küzdelem és bolyongás az élet, akár
Ádámnak hívják, akár Odüsszeusznak, akár pedig az aradi római katolikus gimnáziumnak”.12 A Kálvin
János utcai épület jelentõségével kapcsolatban Somló Imre mérnök, egykori KG-s diák így fogalma-
zott: „Nekünk a gimnáziumunk az iskolák iskoláját jelentette. A szürke sávos sötétkék diáksapkát büsz-
kén viseltük, még akkor is, ha idõnként, a 40-es években különösen, leverték a fejünkrõl.”13 Ficzay Dé-
nes, az iskola egykori diákja, majd magyartanára pedig így emlékezett: „Számomra az épület mindig
minden volt. Mikor elindultam az egyetemre... eljöttem búcsúzni a falaktól, az udvartól, az emberektõl.
Tanulás? Igen, mindenünk a tanulás volt... Olvasás? Arra nem kellett senkit sem össztönözni”.14

Az 1920-as évek oktatási reformjairól elhíresült Anghelescu román tanügyminiszter azonban ko-
moly erõpróba elé állította a nemzetiségi magániskolákat látogató középiskolai tanulókat. Nyilvánossá-
gi jog hiányában a diákok csak román iskolákban vizsgázhattak. (Az 1927–28-as tanévben végzettek-
nek Temesváron kellett érettségizni, 1948-ban pedig Nagyváradon.) E rendelkezések miatt a katolikus
gimnázium tanulóinak száma hirtelen csökkenni kezdett (és az érettségire jelentkezõ magyar tanulók
száma az induló év 22%-ára csökkent). De ebben az idõben is olyan híressé vált emberek érettségiztek
az iskolában, mint Gáldi Göbl László nyelvész, irodalomtörténész, Fodor Gábor 1954-ben Kossuth-díj-
jal kitüntetett vegyész, vagy Fehér Imre filmrendezõ, aki az ismert, Bakaruhában címû filmjét
1956-ban forgatta.

1941–46 között az épületben szünetelt az oktatás, mert német kórházzá, majd orosz katonai kórház-
zá alakították. (Az osztályokat különbözõ épületekben és kölcsöntermekben helyezték el.) Miután az
oroszok elhagyták a hadikórházat, a szülõk, tanárok, diákok összefogással, munkával, pénzzel segítet-
ték a minõségi oktatás feltételeinek a megteremtését. 1948-ban az iskola állami tulajdonba került és
Magyar Vegyes Líceum elnevezéssel új fejezet kezdõdött történetében. (Jeles tanárai közt említeném
Schön István igazgatót, Ficzay Dénest, Gnandt Jánost, Vadász Ernõt és Pataki Sándor festõmûvészt.)
Csanádi János magyartanár így emlékezett vissza arra a napra, amikor kisdiákként az iskola érettségizõ
diákjaival találkozott: „Kíváncsian, irigykedve tudakoltuk, mit jelent diáksapkájukon az ezüstdíszes
MVL felirat. Huncut összemosolygás után tudatták velünk: Magyar Válogatott Labdarúgók. Jólesõ ér-
zéssel vettük tudomásul, hogy a Magyar Vegyes Líceum diákjai büszkén azonosítják magukat az akkor
már világhírû aranycsapattal.”15 Meg kell említenem azonban azt a tényt is, hogy az iskolában folyó te-
vékenységet a román politikai rendõrség állandóan figyelemmel kísérte. (1956 szeptemberétõl az iskola
neve Aradi 3. sz. Középiskola lett, 1957-ben a tanintézet élére Réhon József kémiatanárt nevezték ki.)
Az 1957-ben kezdõdött kommunistaellenes ún. Szoboszlai-perben, amelynek 57 vádlottja volt, az isko-
la három növendéke is az elítéltek között volt: Czárán Mária, Reusz Erzsébet és Pietsch Miklós.16 Az
elért eredményekrõl szólva ki kell emelni, hogy 1948–59 között is az iskola kiváló eredményekkel
büszkélkedhetett. Nappali és esti tagozaton 879-en érettségiztek, többen közülük egyetemi oktatók
(Horváth Ildikó, Molnár Szabolcs), mások országos hírû képzõmûvészek (Baász Imre, Gnandt János,
Ódri Mária, Wilhelm Károly) vagy neves sportolók lettek (Pongrácz István).

1959 õszén, amikor a kisebbségi iskolákat román tannyelvû intézetekkel egyesítették, Aradon a 3-as
számút az 5-ös számúval vonták össze. 1960-tól az iskola egy meggyilkolt kommunista munkásnõ után
az Ocskó Teréz Középiskola nevet vette fel. A diákoknak továbbra is sikerült szép eredményeket felmu-
tatni, úgy az országos tantárgyversenyeken, mint a sportban. (1960–77 között a magyar tagozatról 1632
diák tett sikeres érettségit.) Az 1977–78-as tanévtõl az iskola a vasutak által patronált Aradi CFR Isko-
laközpont tagozata lett, majd 1982-tõl neve Aradi 11-es sz. Líceumra, profilja pedig kõolajiparira válto-
zott. Ezzel elkezdõdött a magyar tagozat mélyrepülése, az 1989–90-es tanévben az iskolában már csak
2 magyar tannyelvû osztály mûködött.

Az 1989-es, diktatúrát elsöprõ decemberi fordulatot követõen az aradi magyarság az önálló magyar
tanintézet megalakítására törekedett, ám a szélsõnacionalista csoportok igyekeztek ezt megakadályoz-
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ni. Tokay György aradi parlamenti képviselõ ekkor merész tettre szánta el magát: csontsoványan kiült a
városháza elé éhségsztrájkolni a magyar tannyelvû iskoláért.17 A megyei vezetés ekkor aláírta a magyar
tanintézet létrehozásáról szóló határozatot. 1991-ben az iskola felvette az Arad megyei Pankotán szüle-
tett egykori drámaíró, Csiky Gergely nevét, azonban egy évtizeden keresztül kénytelen volt megosztani
épületét a Henry Coandã román tannyelvû Líceummal. 2000-ben az iskola épületében 24 tanteremben
már 51 osztály mûködött és ez a helyzet állandó konfliktusok forrása lett. (Ennek ellenére 1990–97 kö-
zött Péter András, 1997-ben Ujj János, majd 1998–2002 között Éder Ottó igazgatók vezetésével a tan-
testület számos diákot segített hazai vagy külföldi egyetemekre bekerülni, ahol középiskolai felkészült-
ségük révén sikeresen helytálltak.)

2001-ben végre sikerült elérni, hogy a Henry Coandã Líceum
elköltözzön egy másik épületbe. A magyar tanári kar a szülõkkel
és diákokkal összefogva kitakarította, átfestette az iskolát és így
2001. szeptember 15-én, 42 év után ismét saját épületben kezd-
hette a tanévet az önálló magyar iskola, amely elemi, gimnáziumi
és szakiskolai tagozattal gyarapodott. A tanulói létszám 789-re
emelkedett, majd a 2002–2003-as tanévben elérte a 823-at. (Köz-
ben a bentlakás épülete is a Csiky Gergely iskola igazgatása alá
került. A kollégiumot szintén felújították és az épület ma már
megfelelõ körülményeket biztosít az Arad megyei magyar diá-
kok számára. A kollégiumi diákság többségének az 1991-ben ala-
pított Alma Mater Alapítvány és a tiszteletbeli keresztszülõk ösz-
töndíjat biztosítanak. Emellett változatos programok teszik von-
zóvá a vidéki tanulók számára a kollégiumi életet. Ezek között
említeném a kollégiumi gólyabálokat, farsangi rendezvényeket, a
„szóló szõlõ” hagyományõrzõ ünnepségeket, a Mikulás és az
elõ-karácsony ünnepeit. A kollégiumi életrõl rendszeresen tudó-
sított lapjuk, az Intrijó.18)

Nagy népszerûségnek örvend az iskola diákjai által szerkesztett és tördelt diáklap a Csiky-Csuky is.
A tanintézet jeles eseményei, az iskolában tanuló diákok és tanáraik névsora pedig az 1998–99-es évtõl
megjelenõ évkönyvekbõl ismerhetõ meg.

2002. december 12–13-án került sor elsõ alkalommal hagyományteremtõ szándékkal a Csiky Napok
megszervezésére. Az ünnep alkalmával az EMKE Arad megyei szervezete szobrot állított az iskola
névadójának, Csiky Gergelynek. Ettõl az évtõl lehetõség nyílt együtt ünnepelni testvériskoláinkkal és
emléket állítani az iskola egykori jeles pedagógusainak. Az iskola elsõ emeleti folyosóján van egy kis
panteon is, az egykori jeles tanárok márványba vésett neveivel. Az elõcsarnok falát több nagy történel-
mi személyiség dombormûve, emléktáblája is díszíti: Aradi Zsigmond Petõfit ábrázoló dombormûve,
Dinnyés László Kossuth Lajost ábrázoló dombormûve, Bolyai János, valamint Eötvös Loránd emlék-
táblája. 2002–2013 között az iskolát sorrendben Szakács Ferenc, Király András és Juhász Béla vezet-
ték, 2013. szeptember 1-tõl pedig az iskola élére Hadnagy Éva kémiatanár került. Az 1991-ben felvett
Csiky Gergely Iskolacsoport nevet viselõ iskola a 2011–12. tanévben Csiky Gergely Fõgimnázium lett.

Örömmel állapítható meg, hogy az iskola falain belül pezseg az élet. A tanulmányi és az érettségi
eredmények jók, a diákok nagy része egyetemre felvételizik. Az elemi, gimnáziumi és líceumi diákok
kimagasló eredményeket érnek el a különféle mûveltségi vetélkedõkön. Alma Materünkbe neves ven-
dégek látogatnak el, akik tartalmas elõadásokat tartanak, például: Berényi Dénes professzor, az MTA
tagja, Rácz Gábor akadémikus, Hámori József professzor, az MTA alelnöke, Penke Botond, az MTA
tagja. Iskolánk adott otthont a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos
szakaszának, itt rendezték meg a Magyar Nyelv Napjait, de a legtöbb megyei versenyt is az iskola Tóth
Árpádról elnevezett dísztermében tartják. Ebben a teremben volt a Tóth Árpád Nemzetközi Szavalóver-
seny (2011) és a XIV. Kurutty Általános Mûveltségi Vetélkedõ országos szakasza (2012).

Sajnos, a téves elképzelés, amely szerint, ha a gyermek az állam nyelvén végzi el az iskolát, jobban
fog boldogulni, a Csikyben is a diáklétszám állandó csökkenéséhez vezetett, de az iskola vezetõsége és
tanári kara több rendezvénnyel igyekszik a folyamatot megállítani.19 Ezek mellett azt is igyekszik tuda-
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17 Matekovits Mihály: Kényszerû együttélés. In: 90 éves az iskolánk. I. m. 61.
18 Az Aradi Csiky Gergely Fõgimnázium Évkönyve 2008–2012. Arad, 2012. 128, 138.
19 Hadnagy Éva: Új korszak, új kihívások. In 90 éves az iskolánk. I. m . 78.
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tosítani, hogy csak a megye egyetlen magyar középiskolája erõsítheti a magyarságtudatot. Beszédes
adat, hogy iskolánkban száznál is több diák néptáncol, az osztályok ápolják hagyományainkat és nem-
zeti hõseink emlékét. 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napján pedig diákjaink is ott voltak Ópuszta-
szeren, ahol több mint 1000 diákkal együtt énekelték a Himnuszt és a Szózatot. Emellett figyelve a mo-
dern kor szavára is, iskolánk újszerû tevékenységekbe is bekapcsolódik. Ezek közt említeném, hogy
Sigur.info csapatunk tíz Arad megyei iskolában tartott bemutatót a biztonságos internetezésrõl és
2012-ben megszerezte Az Év Iskolája címet.

Nagy és gazdag múltunk mellett megújult iskolánk falai között most is pezseg az élet és szeretnénk
hinni, hogy mindezt ígéretes jövõ fogja követni. Bízom abban, hogy az utánam jövõ nemzedékek is
meghallják majd minden szeptemberben iskolánk csengõjének hívó szavát, ahol anyanyelven fogják
magukba szívni a tudást és megélni a diákélet örömeit, nem feledve Ady szavait:

„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.”

(Az Aradi Csiky Gergely Fõgimnázium tanulójának munkája, felkészítõ tanár: Olasz Angéla)
Tóthpál Béla

Huszonhárom év egy fõgimnázium élén:
Wigand János, az iskolaalapító igazgató1

Szekszárd 1793-ban kezdte meg harcát egy gimnázium megteremtéséért.2 Az 1779-ben megyeszék-
hellyé vált mezõváros 1793. január 31-én a helytartótanácshoz fordult, egy gimnázium és líceum enge-
délyezését kérte. Tolna megyében ekkor még nem volt gimnázium, így a megye városaiban a továbbta-
nulás nagy anyagi terhet rótt a családokra. A helytartótanács elutasítása, illetve egy 1794-es tûzvész
utáni évben a városi tanács új levelet írt Apponyi Antal fõispánnak. Ezt a levelet megint elutasították,
de a város nem mondott le a gimnázium megteremtésérõl. A város nem tudta önerõbõl a gimnázium fel-
építését megvalósítani és a központi Tanulmányi Alap sem segített e cél elérésében. A vármegye által
kezelt, az ország egyik legmagasabb alapítványi tõkéjével rendelkezõ Styrum-Lymburg család alapít-
ványi bizottsága egyetértett a gimnázium felépítésével. 1804-ben pénzhiányra hivatkozva nem valósult
meg az építkezés, 1806-ban pedig egy helytartótanácsi értesítés elhamarkodottnak tartotta azt. Még né-
hány sikertelen kísérlet után 1812-ben Tolna vármegye elállt a gimnázium építésétõl.3 Így évtizedekre
háttérbe szorult az intézmény létrehozásának ügye. A kiegyezés utáni konszolidáció idején, 1869-ben
vetette fel a vármegye törvényhatósága, hogy gimnáziumot hoz létre. Az 1883-ban kiadott középiskolai
törvény4 ismét segítette a középiskola felállítását, s az alapításhoz pénzgyûjtésbe fogtak a megyében.
1888-ban a pannonhalmi bencés szerzeteseket keresték meg a város vezetõi, de végül nem sikerült a
megegyezés. A miniszter 1892. március 2-án szögezte le, hogy kívánatosnak tartja egy fõgimnázium lé-
tesítését.5 A megyei fõgimnáziumi végreható bizottság Szekszárd mellett érvelt.6 A miniszter végül
1894. április elején erõsítette meg a megyei döntést, a miniszter feltételei súlyosak voltak. Ezek között
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1 Elhangzott a XX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. A Szerk.
2 A dolgozatot készítõ diákok a Szekszárdi Garay János Gimnázium Komplex Honismereti Tehetségsegítõ Mû-

helyének tagjai, 9. B osztályos tanulók. A mûhelyt vezetõ tanár, a diákok mentortanára, segítõje a publikáció
elkészítésében Dr. Gesztesi Enikõ PhD, a gimnázium történelemtanára. A gimnázium létrejöttéért folytatott
harcot, illetve a gimnázium történetét 1988-ig Zentai András, az intézmény címzetes igazgatója írta meg,
mindemellett õ írta meg Wigand János életrajzát is. Zentai András: A szekszárdi Garay János Gimnázium.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1990; Zentai András: Wigand János, az iskolaalapító és pedagógus. In: A Garay Já-
nos Gimnázium Centenáriumi Évkönyve. Szerk.: Lemle Béláné és Zentai András. Szekszárd, 1996. 23–29.

3 1810-ben a városi tanács ismét felveti a gimnázium létesítésének ügyét, ezt azonban a helytartótanács elha-
markodottnak tartja, s 1812-ben megvádolta a vármegyét, hogy az elemi iskola ügyét sem támogatja.

4 A polgári iskolákkal szemben nagy elõnyöket biztosított a gimnáziumi végzettségnek.
5 Szekszárd mellett három helység pályázott. Bonyhádon és Gyönkön 1806 óta algimnáziumok voltak, fõgim-

náziumokká akarták fejleszteni intézményeiket. Mellettük még Dunaföldvár szeretett volna gimnáziumot épí-
teni.

6 Érveik: megyeszékhely, kulturális gócpont lehetõségét jelenti, 212 tisztviselõ dolgozik a hivatalokban, a több
mint 100 éves küzdelem, anyagi áldozatvállalás.


