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Winkler barnabás Emlékezés kubinszky mihály   
 széchenyi- és ybl-díjas építészre1

Kubinszky Mihály építész Kubinszky Jenő és Östör Magdolna házasságának egyetlen 
gyermekeként 1927. szeptember 17-én született Sopronban. Elemibe a Ferenczi János 
utcában lévő „szürkékhez”, az Isteni Megváltó Leányai iskolájába járt. Gimnáziumi tanul-
mányait 1937-től a Szent György utcában, a Szent Asztrik bencés gimnáziumban kezdte 
meg. 1941-ben édesapját a fővárosba helyezték, ezért tanulmányait Budapesten, a Szent 
Benedek Gimnáziumban folytatta. A háború miatt 1944-ben tanulmányait meg kellett 
szakítania, édesanyjával visszatértek Sopronba. 1945-ben érettségi vizsgát a budapesti 
gimnáziumban szerzett. 1946 augusztusában sikeres felvételi vizsgája eredményeként fel-
vételt nyert a M. Kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmér-
nöki Osztályába.  Építészmérnöki oklevelét 1950-ben a mintegy száz vele együtt végző 
társával életre szóló kapcsolatban maradva, az 1949-ben átszervezett Budapesti Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki karán vehette át. Oklevele megszerzését követően hazatért 
szülővárosába, de ahogy Az ion fejezet című önéletrajzi kötetében írja: „Évával (Kassay 
Éva) már az utolsó szemeszterben elhatároztuk, hogy összeházasodunk, és Ő eljön velem 
Sopronba. [...] Így egyetemi éveim a nehéz idők ellenére kettős eredménnyel-sikerrel zá-
rultak: diplomát szereztem, és feleséget hoztam haza.”2

Hazatérésétől kezdődően 1957-ig a Soproni Magasépítő Vállaltnál, majd a kivitelező 
vállalatok összeolvasztását követően a Győr Megyei Állami Építőipari Vállalatnál építés-
vezetőként dolgozott. Vezetésével épült fel többek között a Soproni Asztalosárugyár, a 
Petőházi Cukorgyár és a Fertődi laktanya. A Hunyadi János Általános Iskola újjáépítését 
felesége, Kassay Éva tervei alapján szintén ő vezette. Dr. Rados Jenő egyetemi tanár mun-
katársaként több évtizeden keresztül dolgozott a fertődi Eszterházy kastély felújításán. 

Kivitelezői munkáját követően, 1957-től, Winkler Oszkár hívására az Erdőmérnöki 
főiskola, később Erdészeti és Faipari Egyetem oktatójaként folytatta pályáját. 1976. és 1995. 
között mint egyetemi tanár vezette az Építéstani Tanszéket. 1996-ban vonult nyugdíjba, ek-
kor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Professor Emeritus címmel ismerte el munkásságát. 

Oktatói munkája mellett számos könyvet írt. A legjelentősebbek: Vasutak építészete 
Európában (1965), Adolf Loos (1967), Györgyi Dénes (1974), Régi magyar vasútállomások 
(1983), Otto Wagner (1988), Táj+építészet (egyetemi tankönyv, 1995), Sopron építészete 
a 20. században (2003), A régi soproni Lőver - egy lőverlakó építész feljegyzései (2005), Az 
ion fejezet – egy építész emlékiratai (2006). Főszerkesztője volt a Modern Építészeti Lexikon-
nak (1977). Számos, vasúttal kapcsolatos német nyelvű könyve jelent meg Németország-
ban és Ausztriában: Bahnhöfe in Österreich (1986), Architektur am Schienenstrang (1990), 
társzerzője az Architektur an der Semmeringbahn és a K.u.K. Eisenbahn Bilderalbum kiad-

1   A megemlékezés rövidebb változata megjelent a Magyar Építőművészet online folyóirat 2016/6. számában: 
http://meonline.hu/aktualis/bucsu/kubinszky-mihaly-1927-2016/
2  Kubinszky Mihály: Az ion fejezet. Egy építész emlékiratai. HAP Galéria, Budapest, 2006, 30.
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ványoknak (1992–93). Egész építész életét végig kísérte közéleti tevékenysége. 1987-től 
a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti 
és Műemléki Bizottságának, a magyar Építőművészek Szövetségének, a METESZ-nek 
tevékeny tagja. Munkásságának fontos része mintegy 40 könyve, több mint 500 tanulmá-
nya és szakcikke. Jelentősek építészetkritikai írásai, tartalmas megnyitóbeszédei.

1974-ben, „A századforduló építészelmélete” című értekezésével elnyerte az akadémi-
ai doktor címet. Szeretett városa 2002-ben Sopron Város Díszpolgára címmel tüntette ki. 
Elismerései: 1981-ben a Munka érdemrend bronz fokozata, 1982-ben Alpár-érem, 1992-
ben Ybl Miklós-díj, 1994-ben Magyar Műemlékvédelemért érem és MTA Mikó Imre díj, 
1997-ben Rados Jenő-emlékérem és Wälder József-díj. 2003-ban Széchenyi-díjban része-
sült. 2011-ben kapta meg a Magyar Építőművészek Szövetsége Csonka Pál-díját.

Kassay Évával 1950-ben kötött boldog házasságából három fiuk született, András 
építészmérnök, János vegyészmérnök, Mihály faipari mérnök. Diplomájuk megszerzését 
követően egész életüket Sopronban élték. Visszaemlékezésében így ír a családi otthonról: 
„…a jó Isten nemcsak megadta nekem, hogy …abban a házban lakhatom, amelyben szü-
lettem, de még azt is, hogy fiaink körülöttünk vannak.”3

Kubinszky Mihály portréja, 1958. SOE Központi Könyvtár és Levéltár,  
Az Erdőmérnöki Főiskola emlékalbuma, 1958, jelzet nélkül.

3  Kubinszky i.m. 172.
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Kubinszky Mihállyal a kapcsolatomat korai gyermekkoromtól, 1950 végétől szá-
míthatom. Az Ő szavaival szeretném régvolt megismerkedésünket felidézni: „Néhány 
héttel házasságkötésünk előtt Éva Sopronban bemutatkozott Winkler Oszkárnak, és 
ahogy ez akkor még illett, otthonukban is látogatást tettünk. Éppen nagy zivatar volt. A 
kávé fogyasztása idején egyszer csak kicsapódott a szomszéd szoba felől az ajtó, de nem 
a vihartól, hanem három félelmetes, indiántollakkal ékesített fiú rohant be. Közülük a 
legidősebb, Gábor, az MTA doktora, Ybl-díjas építész-professzor, a második András, a 
Soproni Egyetem Széchenyi-díjas professzora, sok éven át rektora. A harmadik Barnabás, 
egy nagy budapesti tervezőiroda vezetője, a HAP Galéria megalapítója, és szerény vissza-
emlékezéseim mecénás-kiadója.”4

Barátságunk legszorosabb időszaka a HAP Galéria létrehozásának gondolata óta eltelt 
mintegy huszonöt év. Az első, számomra sorsdöntő kiállítást – amelyen Édesapám építész 
életművét mutattam be – nem csak egyedülálló megnyitójával tette emlékezetessé, hanem 
felejthetetlen maradt az előkészületek alatti segítő együtt gondolkodása is. Egész építész 
életének tapasztalataival, ismereteivel évtizedeken keresztül segítette értékmentő munká-
mat. Szinte valamennyi kiállításunkat a tőle megszokott gondossággal nézte végig. Figye-
lemfelhívó írásaival számos látogatót csalt kiállításainkra, megnyerve őket a galériánkban 
bemutatott építészeti értékek megismerésének és értékelésének. Építész életének hagyaté-
kából a Magyar Építészeti Múzeumnak5 szánt anyagot nagy gonddal őrzöm. 

2015-ben feleségével, Kassay Évával vehették át a Műegyetemen a vasdiplomát, mely-
nek kézhezvételét így méltatta: „A 20. század második felében feleségemmel együtt részt 
vehettünk szülővárosom építészeti munkáiban, de legalábbis annak szemtanúi voltunk. [...] 
Ez a jubileumi vasdiploma így mintegy összegzése is mindkettőnk életművének!”6

Elszakíthatatlan szálakkal élek együtt Sopronnal. E szálak egyike Kubinszky Mihály-
hoz kötődik. Személye megbonthatatlanul forrott össze városunkkal, alakja számomra 
örökre Sopron része marad. Hazalátogatásaim és budapesti útjai során gyakran töltöttünk 
el kellemes órákat együtt Margit körúti kiállítótermemben és ősi soproni otthonukban, 
a Kökényes közben. Feledésbe merülő történeteket mesélt Sopron életéről, „régi sopro-
niakról” és építészekről, segítve elbeszéléseivel kiállításaim tartalmát és hitelességét. Be-
szélgetéseink alatt vissza-visszatérve kértem Mihályt, írja le számunkra fontos emlékeit. 
Kérésemet megfogadva született meg az Az ion fejezet című emlékirata, mely Mihály lebi-
lincselő életútjának leírása mellett egy építész tollából fakadó érdekes és hiteles korrajz. 

Sopronban, a múlt év nyarán találkozhattam Mihállyal utoljára. Egy szép soproni 
rajzzal köszönt el tőlem, amely azóta a rajzasztalom melletti falon emlékezetet felejthe-
tetlen atyai barátomra.

4   Kubinszky i.m. 48.
5   A „múzeum”, mely az elmúlt évtizedek eredményeképpen (alapítva 1968-ban, hivatalos beiktatása 1975-
ben) már napjainkban is felbecsülhetetlen értéket képező gyűjteményt mondhat magáénak, a hírek szerint 
végre megfelelő körülmények közé kerül, ahol a hagyatékok kutatására is remélhetőleg újra lehetőség nyílik.
6   Soproni Téma, 2015. június 10. 2.


