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Majdán János kubinszky mihály, egy nem vasutas 
vasúti szakíró  

Minden szakmában dolgoznak olyan egyéniségek, akik zsinórmértékül szolgálnak a kor-
társak számára, írásait hosszú időkig haszonnal forgatják. Ilyen szakember volt Kubinszky 
Mihály, aki bár nem vasutasként dolgozott, de a hazai hálózat kiváló ismerőjeként úttörő 
munkát végzett a pályák mellett álló épületek bemutatásával. Építészi végzettsége, majd 
Sopronban folytatott gyakorlati tevékenysége nem kötötte a vasúthoz. Miközben megva-
lósultak a tervei, foglalkozott helyreállításokkal, építészmérnökként szorgoskodott sok 
kivitelezésen, szabadidejében tudatosan és nagy előrelátással fényképezett. Egyik fő té-
mája a vasút volt, ahol a szerelvényeket, az épületeket, a forgalom különböző helyszíneit 
és eseteit örökítette meg. A második világháború alatt elkezdett fotózását sem az akkori, 
sem a későbbi tilalmak nem tudták akadályozni. Sikeres könyvei után a MÁV akkori ve-
zérigazgatójától sem szabad jegyet kért, hanem az egész hálózatra kiterjedő írásbeli enge-
délyt a fotózásra! 

Éleslátását, az apró elemekre koncentrálni tudását nagyszerűen hasznosította a fer-
tődi Esterházy kastély felújítása során, ahol a korszak legkiválóbb szakemberével, Rados 
Jenő professzorral dolgozott együtt. Az építészeti munkák vezették el az akkori Soproni 
Erdészeti- és Faipari Egyetemre, ahol a jövendő szakemberek képzésében vett rész. Az 
Építéstani Tanszéken bejárta ez egyetemi ranglétra minden fokát, s az oktatás mellett 
egyre többször fordult érdeklődése a vasúti épületek felé. A fényképezés után a pályákon 
található épített örökség szakmai feldolgozásába kezdett és – szavaival élve – „passzióból” 
írni kezdte történeti és elemző munkáit.

Az óriási szakmai teljesítményből a vasúti témával foglalkozó köteteket, legfonto-
sabb írásait kiemelve is látszik a „passzió” eredménye. Először a Vasutak építészete Euró-
pában1 címmel megjelent kötetben írt önállóan erről a témáról. A magyar nyelvű szak-
irodalomban előtte ilyen jellegű összefoglalás nem látott napvilágot könyv formájában. 
Az 1965-ben megjelent munka természetesen magán viselte a korban meglévő szakmai 
elszigeteltséget is, amely egyrészt a vasút stratégiai ágazati megítéléséből, másrészt a ke-
vés személyes kapcsolatból eredt. Az utazási lehetőség hiányát a nyelvek ismeretével, az 
osztrák, német kollégákkal a nehézségek közepette is fenntartott kapcsolatai révén pótol-
ta, s a zárt helyzet ellenére kiváló összegzést írt. A magyar nyelvű könyvet négy évvel ké-
sőbb sikeresen adta ki német nyelven Stuttgartban Bahnhöfe Europas2 címen, s ezzel vált 
ismertté külföldön is a vasúti kutatók körében. Ez a kettős kiadás megerősítette abban, 
hogy érdemes az erdész és faipari mérnökök számára tartott tervezési órák, tájépítészeti 
gyakorlatok mellett a passziójának bizonyos részterületével is foglalkozni. 

1   Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában. Budapest, 1965.
2   Mihály Kubinszky: Bahnhöfe Europas: Ihre Geschichte, Kunst und Technik: Für Eisenbahnfreunde und 
kulturgeschichtlich Interessierte. Stuttgart, 1969.



151 Emlékező írások

A vasútkutató Kubinszky Mihály
(A Tóth Sándortól kapott képet Baranyai Lenke bocsátotta a Soproni Szemle rendelkezésére.)
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Az egyetemen elvárt tudományos munkássága során 1974-ben A századforduló épí-
tészelmélete címmel Magyar Tudományos Akadémián megszerezte a műszaki tudomány 
doktora fokozatot. Kézirata – arányosan– foglalkozott a vasúti épületekkel is. A Modern 
építészeti lexikon3 főszerkesztőjeként sikeresen helyet biztosított a korábban ritkán tár-
gyalt vasúti épületek bemutatásának.

A vasút iránti érdeklődése nemcsak az épületekhez, hanem a mozdonyokhoz is fűz-
te, aminek köszönhetően a MTA Technikatörténeti bizottságának titkáraként Mandorff 
Béla, Varjú Béla és Kopasz Károly társszerzőkel közösen összeállították a magyar mozdo-
nyok történetét. A könyv különös sorsa, hogy az Akadémiai Kiadó végül csak német nyel-
ven adta ki a svájci Birkhäuser Verlaggal közösen 1975-ben.4 Az első hazai mozdonytörté-
neti összefoglaló külföldön nagy sikert aratott. Kiváló képanyagával bemutatta a magyar 
fejlesztéseket: a híressé vált villany járművektől a korszakában világrekorder gyorsaságot 
is tartó 424-es gőzösig.

Egyetemi tevékenységét kollégái és az oktatás országos irányítói azzal honorálták, 
hogy 1978–1981 között tudományos rektorhelyettesi megbízást kapott. Vezetői feladatai 
mellett is szorított időt a vasúti kutatásaira, és közben egyre több fényképet készített a ha-
zai és az európai vasutakról. Az épületekről rendelkezésére álló hatalmas dokumentáció 
alapján a Corvina Kiadónál 1983-ban megjelent a Régi magyar vasútállomások5 című kö-
tete, amely osztatlan sikert aratott. A több ezer példányban kiadott munka két függelék-
kel rendelkezik. Az elsőben a magyarországi vasutvonalak megnyitási dátuma szerepel, a 
fontosabb pályaudvarok üzembe helyezésével együtt. Mivel 1983-ban csak elérhetetlen 
régi kiadványokban (Magyar vasúti almanach, éves üzletjelentések, Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönye, valamint Ruzsicska Lajos kézirat formájában sokszorosított 
A magyar vasútépítések története 1914-ig) lehetett a vasutak megnyitásáról tájékozódni, 
alapvető műként forgatták a könyvet. A második függelékben a kötetben részletesen 
elemzett budapesti pályaudvarokkal kapcsolatos pontosítások, a harmadikban egy el-
képzelt fővárosi főpályaudvar tervrajzaihoz kapcsolódó megjegyzései olvashatók. A fel-
használható munkáknál joggal állapítja meg: „A magyar vidéki városok pályaudvarairól 
szóló irodalom szinte teljesen hiányzik, utalások csak egyes városmonográfiákban talál-
hatók.” 83 régi és kiadáskori képeslap, fénykép ábrázolja a szövegben elemzett épületeket. 
A régiesített lapokon közreadott tervek, fotók nagyban hozzájárultak a kötet sikeréhez. 
Hasonló képek csak egyéni, esetenkénti múzeumi gyűjteményekben voltak láthatóak, de 
könyvben addig nem jelent meg ennyi ábrázolás. 

A képek mellett a szerző nagy figyelmet fordított az épületek csoportosított bemuta-
tására. A vasút kezdeti időszakáról és az évszázados örökségéről szóló első fejezethez nem 
kapcsolódik képes melléklet, az állomásépületek kialakulásáról szóló második fejezetben 
rajzok szemléltetik a különböző állomási típusokat. Mind a közönség, mind a szakem-

3   Kubinszky Mihály (szerk.): Modern Építészeti Lexikon. Budapest, 1978.
4   Mihály Kubinszky: Ungarische Lokomotiven und Triebwagen. Budapest, Basel; Stuttgart, 1975.
5   Kubinszky Mihály: Régi magyar vasútállomások. Budapest, 1983.
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berek előtt világos kép bontakozik ki a harmadik fejezetben, melyben „A múlt század 
magyar állomásépületeiről” ír. Az építészmérnök pontosságával, de a laikusok számára 
is érthető módon, leegyszerűsített változatban elkészített tervrajzok nyomon követik a 
hazai hálózat fejlődését. A magánvasutak nagy forgalmú állomásairól, majd a MÁV épü-
leteiről közreadott rajzok után a helyiérdekű vasutak egymáshoz igazodó négy típusterve 
található a könyvben. A fejezet végén a négy felvételi épület áttekintő térképe segítségével 
minden érdeklődő közelről megismerheti a vidéki hálózat zömét kitevő vicinálisok típus 
állomásait.

A budapesti pályaudvarok külön fejezetben szerepelnek, s itt látható a tervezett, de 
soha meg nem épült központi csarnok térszinti alaprajza. A nagy városok századfordulón 
átadott új állomásai kapcsán az ötödik fejezetben külön is megemlékezik Pfaff Ferencről, 
aki a MÁV tervezői csapatát vezette, de sem Kubinszky Mihály, sem azóta más kutató 
nem talált róla sok érdemi adatot. Bár az iroda igazgatójának személyéről keveset tudunk, 
a legnagyobb pályaudvari épületek azóta is állnak, a vasúti forgalom zajlik bennük Ma-
gyarországon, illetve az utódállamok területén. 

A kötetben a vasúti építészet elhanyagolt területén belül olyan apró részletekről is 
szó esik, mint az őrházak, rakodók és raktárak, állatfelhajtók. A kötet röviden kitér az 
állomások berendezéséire, az utasok számára a vasút hozta új lehetőségekre is. Korszakot 
nyitott a könyv, a megindult vasúti kutatásokhoz kiváló alapot teremtett pontosságával, 
sokoldalúságával, fontos műszaki adatközlésével. 

Egy Győrben tartott vasúttörténeti előadása után Gombár Györggyel és Haller 
Györggyel közösen kezdeményezték a MÁV égisze alatt megalakított História Munka-
bizottságot, amely 1988-tól megjelentette a Vasúthistóriai évkönyvet, Kubinszky Mihály 
számos tanulmányának fórumát. A szoros vasúti kapcsolatát jól mutatja, hogy felkérésre 
megalkotta a MÁV műemlékvédelmi házi szabályzatát, amely csak helyi nyomtatásban 
látott napvilágot, de napjainkig a vállalaton belüli ilyen irányú tevékenység vezérlője. 

Kubinszky Mihályt soproni kötődése segítette a határ túlsó oldalára került vasúti há-
lózat felderítésében is. A korban messze előttünk járó osztrák, német, olasz vasúttörténeti 
feltárások és a személyes kapcsolatok meghozták e munkája gyümölcsét is: a magyar állo-
másokról szóló kötet után három évvel megjelent a Bahnhöfe in Österreich6 című munka. 
A második német nyelvű könyv külföld felé jelezte: a vasfüggöny nem akadálya a kiváló 
szakmai munkának. Kubinszky professzor egyre több külföldi útján személyes jelenlété-
vel, előadásaival is növelte tekintélyét, és meghatározó kutatójává vált a térségbeli vasúti 
építészetnek.

Következő munkája Gombár Györggyel közösen jelent meg Vasútállomások Ma-
gyarországon7 címmel. Az albumszerű kötet ismét kitűnt különleges formájával, melynek 
borítóján a fővárosi Nyugati pályaudvar felújított képe látható. Nem véletlenül, mivel a 
Professzor Úr műemléki tervezőként aktív résztvevője volt az épület rekonstrukciójá-

6   Mihály Kubinszky: Bahnhöfe in Österreich: Architektur und Geschichte. Wien,1986. 
7   Kubinszky Mihály, Gombár György: Vasútállomások Magyarországon. Budapest, 1989.
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nak. A könyv első része a régi vasútállomásokat bemutató nagysikerű első kötet bővített, 
átdolgozott változatát tartalmazza, melyben több korábban nem szerepelt magánvasúti 
építmény – köztük a GySEV – elemzése is olvasható. Az 1914-ig forgalomba helyezett 
állomások közül külön alfejezet foglalkozik a gödöllői királyi várópavilonnal. 

A kötet második része összefoglalja a két világháború közötti MÁV építkezéseket, 
külön kiemelve az észak-erdélyi Szeret és Dédafalva közötti, rendkívül nehéz körülmé-
nyek által befolyásolt szakasz sikeres kivitelezését. A legnagyobb rész az újjáépítéssel és 
az 1948 utáni fejlesztésekkel foglalkozik. Az Úttörővasút épületeinek bemutatása mellett 
szépen kirajzolódik a korszakban tapasztalt kettőség: a funkcionális építészet kései alko-
tásai és a szocialista realizmus stílusában készült állomások együttes jelenléte.

Külön fejezet szól a két új budapesti pályaudvarról: a Déli és a Kőbánya-Kispest 
megnyitása immáron a fejlesztések megindulását mutatja. Az óriási forgalmat lebonyolító 
szolnoki állomás teljes áthelyezését és az új épületi egység bemutatását a könyv behelyezi 
a hazai csomópontok kiemelését szorgalmazó közlekedéspolitikai koncepcióba. A kötet 
lezárása táján átadott új állomási épületek rövid összegzése kapcsolódik az új funkciók 
felvillantásához. Az utasok kényelme szempontjából fontos perontetők ismételt megjele-
nése mind műszakilag, mind funkcionálisan változtatásokat hozott az állomások korábbi 
működésében, s ezeket kiválóan rögzíti a könyv. Külön alfejezet szól a vasútvonalak men-
tén található műemlékekről. 

Kubinszky professzor kiváló osztrák kapcsolatai révén aktív részese volt a Semme-
ring vasút világörökségre pályázó dokumentációja előkészítésének, és két kötet társszer-
zőjeként nagyban hozzájárult a program sikeréhez.8 Közreműködött a Horváth Ferenc 
vezetésével megjelentett Magyar vasúti építkezések Erdélyben című kötet munkálataiban 
is, az építmények bemutatását nagyrészt a Professzor Úr vetette papírra.9

A távolsági vasutak mellett a városi kötöttpályás közlekedés története is foglalkoztat-
ta. Az ezredfordulón Lovász István és Villányi György társaságában közreadta a Régi ma-
gyar villamosok című összefoglaló munkát.10 Régi álma valósult meg egy év múlva, amikor 
hatalmas fényképarchívumából kiválogatta és kétnyelvű albumban közreadta a legsike-
resebb hazai gőzmozdonyról, a 424-es gépről készült felvételeit. A nagyszerű járműről 
különböző helyeken és eltérő feladatok végrehajtása közben készült képekhez kapcsolt 
szövegekkel méltó keretben mutatja be a kötet a magyar ipar kiváló termékét.11

8   Mihály Kubinszky, Hans Peter Pawlik, Josef Otto Slezak: Architektur an der Semmeringbahn. Schöne 
Landschaft. Schöne Bauten. Schöne Lokomotiven. Wien, 1992.; Alfred Horn, Mihály Kubinszky: K.u.k. 
Eisenbahn Bilderalbum: die Eisenbahnen in der österreichisch-ungarischen Monarchie auf alten Ansichten. 
Wien, 1992–1993.
9   Horváth Ferenc, Kubinszky Mihály: Magyar vasúti építkezések Erdélyben. Budapest, 1998. (Vasúthistória 
Könyvek).
10   Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György: Régi magyar villamosok: a történelmi Magyarország 
közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig. Budapest, 2000.
11   Kubinszky Mihály: Emlékképek a 424-esről. Szeged/Tatabánya, 2001.
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A fontosabb magyarországi vasútvonalak építményeinek több fordulóban megjelent 
összegzése után sikeresen szövetkezett két fiatal történésszel a magyar vasúti mellékvo-
nalak történetének feltárására.12 A kevesek által kutatott helyiérdekű vasutak épületeit 
Kubinszky Mihály írta le, sok egyedi példát, különleges megoldást rögzítve. Fotóiból sok 
már eltűnt állomást láthat a kötetben az olvasó, és megismerheti a vasúthoz kötődő emlé-
keket. Az első világháború kitöréséig forgalomba helyezett vicinálisok kiépülése mellett 
a történelmi viharokban megtépázott, majd különböző címen meg is szüntetett mellék-
vonalak összegző értékelését adja a kötet. A HÉV hálózatot, köztük a horvátországi vas-
utakat is, nagyobb tájegységenkénti csoportosításban közlik. Külön érdekesség a vasutat 
kezdeményezők számbavétele, amely a hagyományos helytörténeti munkákban szereplő 
leírások mellett társadalmi háttérrajzot is ad. A műemlékekre nagy gondot fordító szerzők 
önálló fejezetben tárgyalják a megmaradt emlékeket és értékeket. Az épületeken túl szó 
esik a járműparkról, a levéltári adatokról, a forrásokról. Külön öröm minden témakörben 
kutatónak, hogy a feldolgozáshoz részletes szakmai bibliográfiát is csatolnak, ami sajnos 
a MÁV vasúttörténeti feldolgozásaiban (a levéltári jelzetekkel együtt) gyakran elmarad.

Közel a kilencvenedik életévéhez megírta Az én vasutam13 című könyvet, melynek 
megjelenését is megérte. A másfél száz oldalas kötet saját gyermekkori élményeitől kezd-
ve a fontosabb vasúthoz köthető munkákon át a szakmai tevékenység irodalmi összeg-
zéséig tart. Az olvasó megismerheti egy szorgalmas kutató és tanár „passzióból” végzett 
vasúttörténeti munkásságát, amely külön is maradandó alkotások sorából áll. Nyilván 
különös volt számára saját tevékenységét tárgyilagosan összefoglalni, de hosszú élete és 
tevékeny egyénisége lehetővé tette, hogy saját maga értékelhesse munkásságát. Emlékeit, 
a vasúthoz köthető útjait, barátait, munkáit kívülről szemlélve írta le. Az egész életére 
jellemző határozott véleményét szerényen, nem hivalkodóan, de pontosan öntötte mon-
datokba. Munkásságának utolsó percéig segítette a vasúttörténettel foglalkozó kollégáit, 
támogatta a fiatal doktori hallgatókat. Önzetlen pártolása is segített abban, hogy a téma-
körben dolgozók száma örvendetesen nőtt az országban és ezen belül Sopron környékén 
is. Neve és kiváló munkássága a vasúttörténettel foglalkozók előtt fennmarad és az utó-
dok zsinórmértékül fogják használni műveit!14

12   Kubinszky Mihály, Nagy Tamás, Turóczy László: Ez a vonat elment: adatok és képek a régi magyar vasúti 
mellékvonalak történetéhez. Tatabánya, 2009.
13   Kubinszky Mihály: Az én vasutam: egy vasútbarát építész emlékei és képei. Sopron, [Budapest], 2012.
14   A jelen tudományos közleményt a szerző a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója 
emlékének is szenteli. 


