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Józan Tibor   dr. Kubinszky Mihály emlékére

Életének 90. évében 2016. október 17-én elhunyt dr. Kubinszky Mihály, aki a Soproni 
Városszépítő Egyesület elnökeként 20 éven át végezte felelősségteljes és szakmailag meg-
alapozott munkáját, örök nyomot hagyva maga után. A sokoldalú professzor életműve 
előtt többen fognak a közeljövőben tisztelegni, ezért most kizárólag egyesületi tevékeny-
ségének méltatásával foglalkozom. 

A Soproni Városszépítő Egyesületben végzett munkáját az építészeti szakbizottság 
feladatainak összefogásával kezdte. Ez az a terület, amelyben a szakmai felkészültsége 
korlátlan lehetőségeket kínált számára. Első feladata a Frankenburg úti vasúti átjáró meg-
valósításához kapcsolódik. Kész tervek megváltoztatását eredményezte az az egyesületi 
állásfoglalás, amely a variációk közül az aluljáró megépítését támogatta. Szeretve féltett és 
őrzött Lőverének érdekében tett fáradozása segítette bizonyára elő, már jóval az elnöksé-
ge után, a Kőszegi útnál megépült aluljáró megvalósítását is. 

Kubinszky Mihály  (1927–2016)
 (Fotó: Pluzsik Tamás)
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Elnöksége kezdeti időszakában a szervezeti feltételek és a közös, felelősségteljes 
munka vezetőségen belüli felosztása volt a feladat. Az 1869-ben alapított Soproni Város-
szépítő Egyesület szellemiségének megfelelően a várost szerető, munkásságukban példa-
mutató soproni polgárokkal vette körül magát, és szinte baráti társaságként – ezt szívesen 
hangsúlyozta – közösen végezték a munkát.

Elkészült az Egyesület működését biztosító alapszabály, hangsúlyozottan párttól és 
politikától elhatárolódó függetlenséget hirdetve. Sopron város érdekében mindenkor a 
szakmai érvek talaján, összefogva a műszaki értelmiségiekkel és a várostörténet művelő-
ivel, véleményezéssel, javaslattétellel, az épített és természeti értékek védelmében tevé-
kenykedett.

Az értékközpontú felfogás mellett az egyesületi tevékenységben a hagyományok 
felidézése, azok követése fontos szempont volt. Ilyen a vashegyi Gloriette-kilátó megépí-
tése, vagy az a sikeres kezdeményezés, amely a Károly-magaslati kilátó tulajdonjogának 
visszaszármaztatásához vezetett. Ez a kőkilátó, amelyet Sopron városa 80 éve nagy össze-
fogással épített, a város egyik jelképévé vált, és a ma emberének a benne lévő kiállítással, 
a körülötte megvalósult parkerdővel komoly idegenforgalmi vonzerőt jelent. A visszaka-
pott kilátó kezelésével az Egyesület egymaga nem tudott megbirkózni, a TÁEG Zrt.-ben 
azonban olyan partnerre talált, amellyel együtt a mai napig és a jövőben is biztosítani 
tudja a fenntartás és üzemeltetés feltételeit.

A hagyományok ápolására sok példát találhatunk Kubinszky professzor gazdag 
egyesületi tevékenységében. Esetenként a tervezésben (Sörház-dombi kilátó), a munkák 
megszervezésében (fásítás a Győri út mentén) működött közre, máskor ő maga kezdemé-
nyezte Egyesületünk vezetése alatt műemléki létesítmények felújítását (Pihenőkereszt). 
Számos emléktábla készült elnöksége alatt az Egyesület anyagi támogatásával neves sop-
roni polgárok, művészek, várostörténeti jelentőségű személyek emlékére. A szobrok kö-
zül kiemelkedik a városi díszkút (Hűség-kút), amelynek javaslata, helyének kijelölése és 
a szobrászművész kiválasztása is az Egyesület közreműködésével történt. 

Egyéb területeken is fontos feladat várt a vezetőségre. Az 1937 óta megjelenő Sop-
roni Szemle folyamatos kiadásáról, a helytörténeti folyóirat olvasóihoz, elsősorban az 
Egyesület tagságához történő eljuttatásáról a vezetőség gondoskodott. Kubinszky pro-
fesszor nevéhez fűződik az a kezdeményezés is, hogy a folyóiratot az egyesület tagjai tag-
díjukkal kombinálva, mintegy illetménylapként rendelhessék meg. A Soproni Városszé-
pítő Egyesület a kor követelményeihez alkalmazkodva az 1990-es években alapítványok 
létrehozását kezdeményezte. Az alapítványokkal elnyerhető pályázatokkal az Egyesület 
anyagi forrásokra tett szert, amelyekkel idegenforgalmi célú programok, kiadványok 
valósulhattak meg. Külön alapítvány, a Soproni Szemle Alapítvány biztosítja a folyóirat 
rendszeres megjelenésének szervezeti kereteit. 

Kubinszky Mihály elnöki munkájának méltatása nem volna teljes, ha nem említe-
ném azt a területet, amit a tudásban, tapasztalatban, ismeretek megszerzésében gazdag 
életpályája számára kijelölt. Ez pedig az a terület, amit Sopron város vezetése az egyesü-
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lettől elvárt: városrészek rendezési és fejlesztési elképzeléseinek véleményezése, javaslat-
tétel városképi, arculati kérdésekben, közterületek elnevezését illetően. 

Gazdag életének számtalan mozzanatát megörökítik művei: az első munkái, ame-
lyeket építészmérnökként végezhetett vagy irányított, a műemléki építészet rejtelmeit 
feltáró tanulmányai, vagy éppen építészettörténeti témájú cikkei. A Sopron építészetéről, 
építészettörténetéről írt könyvei, különös tekintettel az egész életének helyet adó, rajong-
va szeretett Lővereknek szentelt kötetre, mind-mind a lokálpatriotizmus és a szakma cso-
dálatos ötvözetét mutatják, s jól példázzák az Egyesületben végzett munkáját, az örökül 
hagyott látásmódot. Végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell a vasút és a vasútépíté-
szet történetét feltáró munkáiról is, amelyekkel Európa-szerte komoly szakmai elismerést 
aratott.

Az Egyesület élén eltöltött húsz év munkáját a tagság közfelkiáltással a „Tiszteletbeli 
elnök” cím adományozásával hálálta meg. Kijutott az elismerés a város részéről is a „Sop-
ron város díszpolgára” cím odaítélésével. Szakmai elismerései hosszan sorolhatók, ezek 
közül az Ybl- és a Széchenyi-díj emelhető ki. 

Miután leköszönt az elnöki tisztségről, továbbra is az Egyesület szolgálatában maradt 
a Soproni Szemle szerkesztőbizottsági tagjaként, és amíg a lábai bírták, rendszeresen meg-
jelent az irodában. Meghallgatott, bíztatott és tanácsaival utat mutatott az éppen aktuális 
feladatok megoldásához. Sopron szeretete, a város értékeinek megőrzése, gyarapítása, az 
elődök kiemelkedő tetteinek példás követése és a Sopron városáért érzett felelősség állan-
dó ébren tartása örökül maradt ránk.

Tisztelt Mihály bátyám!

Köszönjük az útravalót, amellyel elláttál bennünket. Távozásoddal igen nagy űrt hagysz 
magad után. Ígérjük, hogy a Tőled tanult szellemiséget ápolni fogjuk.

Nyugodj békében!

A Soproni Városszépítő Egyesület tagsága nevében, dr. Józan Tibor elnök


