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A Soproni Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóirata, a Soproni Szemle ezzel a szá-
mával búcsúzik Kubinszky Mihálytól, aki az egyesület elnökeként két évtizeden át végezte 
szülővárosa iránt elhivatott és felelősségteljes munkáját. Kubinszky Mihály Széchenyi- és 
Ybl-díjas építész, egyetemünk professor emeritusa, városunk díszpolgára nemcsak egye-
temünknek és városunknak, hanem Magyarországnak is elismertséget szerzett szakmai 
tekintélyével, kiemelkedő tudományos és közéleti munkásságával.

Kubinszky Mihály 1957-től a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem oktatója és 
1996-ban történt nyugdíjba vonulásáig az egyetem egyik meghatározó alakja volt, kitűnő 
előadásai mindenki számára emlékezetesek maradtak. Legendásan híresek voltak bútor-
történeti órái, és nemzedékek sora tanult tőle faépítészetet. Gyermekkora óta fő érdeklő-
dési területe volt a vasút, a magyar és osztrák vasúti épületekkel kapcsolatos ipartörténeti 
munkássága pedig európai szinten is kiemelkedő és egyedülálló.

A sokoldalú tudós ember életműve előtt tiszteleg ez a szép kiadvány, amelyben az ol-
vasó számára felelevenedik Kubinszky Mihály szerteágazó munkássága és szellemi hagya-
téka. Kérem, engedjék meg nekem, hogy ebből a gazdag életútból a szülővárosát rajongva 
szerető polgárt emeljem ki. Amellett, hogy 38 évet töltött oktató munkával a mai Soproni 
Egyetem jogelőd intézményeiben és munkásságát mintegy 40 könyv, valamint összesen 
több mint félezer publikáció tanúsítja, Sopron iránt elkötelezett lokálpatrióta is volt. 
1987-ben választották meg a Soproni Városszépítő Egyesület elnökének. Flandorffer Ig-
nác, Printz Ferenc, Heimler Károly méltó utódjaként a leghűségesebb város közéletének 
meghatározó és kiemelkedő személyiségévé vált. 

Vezetésének időszaka alatt városunk olyan sok szépészeti elemmel gazdagodott, me-
lyeket felsorolni sem könnyű. Pihenőpadok, faültetések, kilátók, szobrok, tárgyi emlékek 
megóvása, sétautak létesítése és felújítása, a Soproni Szemle megjelentetése, az „Év épüle-
te” elismerő díj alapítása és megannyi tárgyi és szellemi újdonság tanúskodik arról, hogy  
elnöksége alatt a Városszépítő Egyesület szívvel és lélekkel szolgálta Sopron város szépí-
tésének az ügyét. Városa iránti szeretetét írásai, beszédei és tettei tanúsítják, Sopronhoz 
való mély kötődése példaként állhat a mindenkori soproni polgárok előtt. 

A Soproni Szemle 1937-ben jelent meg először, így az idei évben lesz 80 éve annak, 
hogy gazdagítja városunk kulturális életét. Öt évvel ezelőtt, a háromnegyed évszázados 
megjelenés jubileumáról az alábbi gondolatokat írta Kubinszky Mihály: „De a jubileum ne 
csak emlékezés legyen számunkra, hanem intés arra, hogy elődeink szellemében munkálkod-
junk tovább. Ki írással, ki olvasással, mindenki városunk és környékének javára.” 

A jelen emlékkiadvány szerzői: pályatársak, tanítványok és tisztelők előbbi útmu-
tatását megfogadva állították össze az itt olvasható tanulmányokat. Jó szívvel ajánlom 
minden soproninak ezt a különleges folyóiratszámot, amely nemcsak méltó módon ál-
lít emléket városunk díszpolgárának, Kubinszky Mihálynak, hanem hasznos olvasmány 
mindenkinek, aki elődei szellemében akarja Sopront gyarapítani.


