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Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy Király Csabát, 
társaságunk elnökét tizenhat év pécsi egyetemi pedagógiai 

tevékenysége elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem egyetemi 

tanárrá nevezte ki. Az esemény megünneplésére a Pécsi Nemzeti 

Színházban került sor. A kinevezést a Pesti Vígadóban november 

30-án vette át Áder János Magyarország köztársasági elnöke 

megbízásából Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkártól.  

 

 

Kinevezéséhez szívből gratulálunk!  

Király Csaba felsőfokú orgona-zongora tanulmányait a Budapesti 

Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte 1989., ill. 1990-ben. Mesterei 

Apagyi Mária, Halmágyi Katalin, Kocsis Zoltán és Falvai Sándor 

zongoraművészek, valamint Lantos István és Gergely Ferenc 

orgonaművész voltak. Zenei pályája során hét magyar és két 

nemzetközi zongoraversenyen nyert első díjat (Cagliari 1996, New 

Orleans 1997). Akadémista éveitől kezdve rendszeresen ad 

zongora- és orgonahangversenyeket, koncertsorozatokat. Nagy 

sikerrel lépett fel Európa szinte valamennyi országában, az 

Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Koreában, Japánban, 

Kínában, Egyiptomban, Indiában és Törökországban. 

Hangversenyein megkülönböztetett szerepet játszik a nagy 

szimfonikus orgonaátiratok, a kortárszenei alkotások bemutatása is, 

valamint az improvizáció. Orgonaátiratokat készít nagyzenekari és 

oratorikus művekből. Előadóművészi tevékenységéért 2003-ban 

Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. 2005-ben a Liszt Ferenc Társaság 

főtitkárává, 2013-tól pedig a társaság elnökévé választották. 

Pedagógusi pályája a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetemen kezdődött, ahol több évig tanított zongora szakon 

Lantos István tanársegédjeként. Dél-Koreában egy évig tanított 

orgonatanárként. Világszerte tart mesterkurzusokat. Három éven 

át volt a budapesti Bartók Béla Emlékház igazgatója. 2002 óta 

tanszékvezetőként tanít a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar  

zongora- és orgona szakán. 

We gladly inform our readers, that the president of our Society 

Csaba Király, as an appreciation of sexteen years of his pedagogical 

university activity in Pécs, has been promoted to professor of the 

Faculty of Music at the University of Pécs. The ceremony took 

placed in the National Theatre of Pécs. The certificate of 

assignment was handed over by Dr. József Bódis, the State 

Secretary for Education, commissioned by the president of the 

Republic of Hungary, János Áder, on 30th November at the Pest 

Vígadó.  

Congratulations to his promotion!  

Csaba Király graduated from the Ferenc Liszt Academy of Music, 

Budapest in 1989 (organ), and in 1990 (piano). His professors were  

Mária Apagyi, Katalin Halmágyi, Zoltán Kocsis and Sándor Falvai 

(piano), István Lantos and Ferenc Gergely (organ). During his 

musical carrier he won first prize in seven Hungarian and two 

international piano competitions (Cagliari 1996, New Orleans 

1997). Since his student years he has given concerts regularly both 

as a pianist and an organist. He has had concert engagements in 

nearly all the European countries, and has won much success in 

the United States, Canada, South Korea, Japan, China, Egypt, India 

and Turkey. The latest modern compositions, huge symphonic 

organ transcriptions and the improvisation play a prominent role 

in his concert programmes. He has made a significant number of 

organ transcriptions of great orchestral and choral works. In 2003 

he was awarded a Liszt Ferenc prize for his artistic activities. In 

2005 he became the secretary of the Ferenc Liszt Society, in 2013 

he has been elected president of the Society. His pedagogical 

carrier started at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest, 

where he taught piano several years, as assistant professor with 

István Lantos. He was a guest organ teacher at the Taegu-Hyosung 

University in South Korea. He has given international master 

classes worldwide. He served three years as the director of the Béla 

Bartók Memorial House in Budapest. Since 2002 he has been 

teaching piano and organ, as the head of the Piano and Organ 

Department of the Faculty of Musical and Visual Art, at the 

University of Pécs. 


