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Örömmel tudatjuk, hogy 2018. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között megalakult a Liszt Ferenc Társaság Kőszegi Tagozata. 

Ezen a napon, 1846. szeptember 27-én, 172 évvel ezelőtt adott koncertet Liszt Ferenc Kőszegen a Bálházban. Ennek az eseménynek az 
emlékét őrzi a ház falán lévő emléktábla is, amelyet Kőszeg szabad királyi város polgárai állíttattak. Liszt Ferenc hangversenyét a városi 
zeneegylet javára adta, s megérkezése előestéjén, szeptember 25-én a városi tanács közgyűlésén a város díszpolgárává választották. 

2016. novemberében Király Csaba zongoraművész adott koncertet az Európa Ház Bibó-termében Liszt látogatásának emlékére, ekkor 
merült fel a Liszt kultusz elmélyítésének gondolata. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete programjának keretében zenetörténettel 
foglalkozó kutatók és a hozzájuk csatlakozó kőszegiek képviseletében Szász Izabella kéréssel fordult a város önkormányzatához, hogy 
Kőszeg Városa támogassa a Liszt Ferenc Társaság Kőszegi Tagozatát. 

A Város és számos kőszegi személyiség, egyesület, neves Liszt-díjas művészek, mint Gráf Zsuzsa karnagy és Horváth László 
klarinétművész állt az ügy mellé. 

Király Csaba nagysikerű hangversenyével és ünnepélyes alakuló gyűléssel indult a Kőszegi Tagozat, amellyel ismét gyarapodott a liszti 
hagyományokat ápoló magyarországi települések sora. 

A Kőszegi Tagozat vezetője Szász Izabella. 

A tagozat telephelye: 9730 Kőszeg Chernel u. 12. (a Zeneiskola épülete) 

Kívánunk sok sikert és sok örömet a közös zenei élményekhez és eredményes munkát a Liszt-kultusz ápolásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are pleased to announce that the Kőszeg Branch of the Liszt Ferenc Society was established on September 27 th 2018 in a ceremonial 
setting. 

On the same day 172 years ago, on September 27th in 1846, Ferenc Liszt gave a concert at the Ballhaus in Kőszeg. There is also a memorial 
plaque on the wall of the building, put up by the citizens of the free royal town of Kőszeg, in commemoration of the event. Ferenc Liszt 
dedicated his concert to the benefit of the local music association, and on September 25th, on the eve of his arrival, he had been elected 
freeman of Kőszeg at the town council's general meeting. 

The idea of deepening the Liszt cult in Kőszeg came up in November 2016, when pianist Csaba Király gave a concert at the Bibó Hall of 
the House of Europe in commemoration of Liszt's visit. Eventually it was Izabella Szász - representing the music history researchers 
working in the research programme of the Institute of Advanced Studies, and the citizens of Kőszeg, who had joined the initiative - who 
turned to the municipality of Kőszeg with the request that the Town of Kőszeg should back the new Kőszeg Branch of the Liszt Ferenc 
Society. 

In addition to the municipality, several institutions and prominent personalities of the town, including famous Liszt-prize winner 
musicians such as choir-master Zsuzsa Gráf and clarinettist László Horváth, lined up with the initiative. 

The Kőszeg Branch was launched with a ceremonial opening assembly, followed by Csaba Király’s concert that was received with great 
applause by the audience, adding up Kőszeg to the list of Hungarian towns where the Lisztian tradition is officially cultivated. 

The leader of the Kőszeg Branch is Izabella Szász. 

The site of the Branch is at 12, Chernel street, Kőszeg, 9730 (Building of the Music School) 

We wish them success and much pleasure in the musical experiences they will enjoy together, and successful work in the promot ion of 
the Liszt cult. 

Király Csaba a Kőszegi Tagozat alakuló 

hangversenyén 
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Király Csaba at the inaugural concert  

of the Kőszeg Branch 

Source: vaol.hu (local news portal  
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