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JÓZAN TIBOR  Dr. Kubinszky Mihály 85 éves 

 
Õszinte örömmel teszek eleget a Soproni Szemle szerkesztõsége megtisztelõ 
felkérésének, hogy Dr. Kubinszky Mihály professzort, aki kiváló elõdöm volt a 
Soproni Városszépítõ Egyesület élén, 85. születésnapján köszöntsem. 

Kubinszky Mihály 1927. szeptember 17-én született Sopronban. Szülõvárosa, 
amelynek díszpolgári címét 2002-ben elnyerte, és ahol több évtizeden keresztül az 
itt mûködõ Nyugat-Magyarországi Egyetemen adjunktusa, docense majd 
tanszékvezetõ egyetemi tanára volt, egész élete során meghatározó szerepet 
töltött be. Azon lokálpatrióták egyike, aki nemcsak szeretett városában maradt, 
hanem, ahogy szokta volt mondani, a mai napig a régi gyermekszobájában alszik. 
Hûséges nemcsak Sopronhoz, nemcsak a környékhez, hanem a szülõházhoz is. 

 

 
 

Sopronban, a bencés gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd a 
Budapesti Mûszaki Egyetemen 1950-ben szerzett építészmérnöki diplomával 
építésvezetõ-ként részt vett a Soproni Asztalosárugyár, a Petõházi Cukorgyár, a 
fertõdi laktanya, a soproni Hunyadi János iskola újjáépítésében. 15 éven keresztül 
munkatársa volt Rados Jenõ professzor úrnak a fertõdi Esterházy-kastély 
felújításában. 

Tudományos pályáját Dr. Winkler Oszkár Ybl-díjas építész meghívására a 
soproni egyetem Építéstani Tanszékén kezdte, majd oktatói tevékenysége révén 
személyes érdeklõdésének megfelelõen gyarapodott, kiszélesedett szakmai 
tudása. Tudományos munkásságát – szellemi frissességének köszönhetõen – a 
mai napig folytatja a 19. és 20. századi építészet története és az építészetelmélet 
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területén. Emellett elõtérbe került kutatásai között a vasútépítészet. „A vasutak 
építészete Európában” címû munkája a tudományok kandidátusa cím elnyerésén 
túl könyv formájában is megjelent. A német nyelvû kiadásnak köszönhetõen az 
1960-as évektõl kezdve a téma nemzetközi szakértõjének tartják. Építészetelméleti 
témában írt dolgozatával az Akadémia mûsza-ki tudományok doktora fokozatát 
nyerte el 1974-ben. 

S hogy nemcsak az akadémiai világ köreiben, hanem a vasúttörténettel 
foglalkozó átlagember számára is ismert és szeretve tisztelt tudós, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az: ha valaki eljut az ezeréves határon álló gyimesbükki 
indóházba, a kis múzeum lelkes tulajdonosa Sopron kapcsán azonnal Kubinszky 
professzort magasztalja...  

Dr. Kubinszky Mihály eddigi tevékenysége során több mint 350 tanulmányt készí-
tett, 27 könyv szerzõje vagy társszerzõje. Elméleti munkáját, tudományos tevékenysé-
gét az Egyetem és Sopron város címekkel és díjakkal ismerte el, országos megbecsült-
ségét olyan díjak fémjelzik, mint a a Gróf Széchenyi Ferenc díj, az, Ybl Miklós díj és a 
Mikó Imre díj. 

Tudományos és oktatói munkássága mellett 20 éven át állt a Soproni 
Városszépítõ Egyesület élén. A szellemi értékek és a lokálpatriotizmus 
támogatása mellett legfõbb feladata az egyesület életben tartása volt. A korábbi 
nagy elõdök örökségét változó korunk igényeinek megfelelõen más 
módszerekkel kellett megõrizni. Miután a város életében már nincsenek olyan 
mecénások, akik gazdasági erejükkel támogatni tudják az egyesületi 
programokat, sok esetben „lobbizni” kellett és így sikerült fontos terveket 
megvalósítani. Dr. Kubinszky Mihály személyisége, tekintélye és a város érdeké-
ben kifejtett munkássága biztosították azt, hogy vezetésével az Egyesület városi 
szinten javaslatokat tehetett, új terveket kezdeményezhetett, és ezek 
megvalósulását figyelemmel kísérhette. Ezek közül megemlíthetõ a Frankenburg 
úti alul- (és nem) felüljáró megépítése, a Várkerületen a népszavazási emlékhely 
létesítésének szorgalmazása (Hûségkút), a Szent Mihály templom kivilágítása, a 
Jereván lakótelepi Szent Imre templom tervezõjének kiválasztása, szobrok, 
kilátók létesítése, a Károly-kilátó visszavétele az egyesület tulajdonába. 

Az építészeti területen példa értékû díjat alapított: egy szakértõ bizottság 
évente kiválasztja a tulajdonos, a tervezõ és az építõ együttes munkájával 
megvalósult legújabb épületek közül azt, amely érdemes a Winkler Oszkár díjra. 
Az emléktábla költségeit társadalmi összefogással teremtette elõ, és hasonló 
módon került sor fásításokra, illegális szeméttelepek megszüntetésére .  

Szakmai felkészültsége, a közösség érdekében végzett munkája nagy 
elismertséget szerzett személyén keresztül az általa irányított Soproni 
Városszépítõ Egyesületnek. Következményeként a leköszönését bejelentõ 
közgyûlés 2007. januárjában egyhangú döntéssel a „tiszteletbeli elnök” címet 
adományozta Dr. Kubinszky Mihály professzor úrnak. Sopron városa iránti 
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elkötelezettségének számtalan megnyilvánulása és tevékeny közremûködése a 
közéletben, aktivitása sok fiatal számára követendõ példa lehet. Mindezt 
nagycsalád vállalása mellett, mai ésszel szinte felfoghatatlan energiával tette. 
Úgy, hogy figyelme és szeretete ne csorbuljon gyermekei és szellemi-emberi társa: 
hitvese iránt. S ha már a családnál tartunk: ismerjük a híres mondást – minden 
sikeres férfi mögött egy nagyszerû asszony áll! Kubinszky professzor mellett Éva 
néni az, aki mindenben társ, támogató, ha kell, családösszetartó, háziasszony, ha 
kell, szellemi partner. Szeretõ családi békéjük kiárad azokra, akik közel 
kerülhetnek hozzájuk! 

Abban a reményben, hogy Professzor Úr tanácsaiban, tudásában még sokáig 
részesülhetünk, az Egyesület tagsága és elnöksége nevében további termékeny éveket 
kívánok! 


