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A Soproni Városszépítı Egyesület pályázatot hirdet az 1956. évi forradalom soproni eseményeivel
kapcsolatos visszaemlékezések megírására.
A népfelkelés 50. évfordulója alkalmával, 2006-ban a Soproni Szemle meg kíván emlékezni mindarról,
ami 1956 ıszén, illetve azt megelızıen majd követve, Sopronban történt. Ennek a hazánk jelenkori
történetében oly jelentıs esztendınek az eseményei éppen Sopron vonatkozásában szinte
feldolgozatlanok. A határ közelsége, a határ megnyitása, az Ausztriából Sopronon át az országba
érkezı segélyszállítmányok, az Egyetem professzorainak és hallgatóinak szerepe, a november 4-én
megkezdıdött menekülés valamint más események miatt a városunkban történtek a történetírás számára
különös jelentıséget képviselnek. Feltehetıen sok minden rejtızik az eseményeket itt átélt emberek
emlékezetében, ami az egész forradalom történetét is kikerekíthetné. Ma még ezrével élnek
polgártársaink, akik az eseményeknek tanúi voltak. Akik akkor diákok voltak, ma 60-70 évesek. İket
szólítjuk, írják le, amit átéltek, amit láttak, amit éreztek, amirıl csak kevesen tudnak – de azt is, ami
köztudott. Akik ma diákok, kérjék meg szüleiket, hogy pályázzanak.
A dolgozatok terjedelme kötetlen, akár egyetlen oldal is elegendı, de az írás ne haladja meg a 10–15
gépelt oldalt (mintegy 30,000 betőhely). A pályázatot kiegészíthetik fényképek vagy más korabeli
dokumentumok is (röpcédula, rajzok, stb.). A képekrıl a pályázathoz egyelıre elegendı fénymásolatot
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benyújtani.
Az Egyesület a pályázatokat elbírálja és a legjobbakat összesen 5,000-30,000 Ft
könyvutalvány-jutalomban részesíti. Összesen 100,000 Ft áll a díjazás rendelkezésére. Az arra
érdemesnek ítélt írásokat a Soproni Szemle a 2006. évi 3. illetve 4. számban leközli (és a pályázati
nyereménytıl független tiszteletdíjat is fizet). A pályázatokat 2005. november 30-ig kell a Soproni
Városszépítı Egyesület címére (Sopron Új utca 4.) beküldeni vagy eljuttatni. A pályázatokat az
Egyesület elnökségének, a Szemle Alapítvány kuratóriumának és a Soproni Szemle szerkesztıségének
egy-egy tagja, valamint egy felkért történelem tanár bírálják el, javaslatuk alapján a díjak odaítélésérıl
az Egyesület elnöksége dönt és gondoskodik.
Sopron, 2005. május 20.
Dr. Kubinszky Mihály
a SVSzE elnöke
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A mőemlékvédelem eredményeinek közzététele
A Soproni Szemle újjáéledésének elsı évétıl kezdve helyet adott azoknak a kérdéseknek és vitáknak,
amelyeket az 1953-ban megjelent Sopron és környéke mőemlékei címő hatalmas kötet1(2) régészeti,
várostörténeti, mőemléki fejezetei nyitva hagytak. Ezek közé tartozott a város neve is. Az újraindítás
utáni elsı számban Mollay Károly: Scarbantia, Ödenburg, Sopron címő könyvét2(3) ismertette Verbényi
László.3(4) Ugyanitt külön is kifejtette véleményét e kérdésrıl Major Jenı „Az Ödenburg név
keletkezésének háttere” címen.4(5) A vita a következı évfolyamban is folytatódott, míg végül egy közös
nyilatkozat a régészeti eredményektıl tette függıvé a kérdés lezárását. Erre a már Bella Lajos (1896)
által ismert és közölt vörös sánc további feltárása a középkori városfalak mentén, majd pedig a
Fabricius-ház kertjében folytatott ásatás adta meg a feleletet. Nováki Gyula ásatása tisztázta, hogy a
legbelsı városfal maga a Fabricius-ház északi fala, a középsı fallal együtt ırizte meg a vörös sáncot,
tehát arra ráépült. Az égetett sánc pedig a római kori városfalra épült. A legalsó fal a várárok belsı
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