
 

 

 
 
 

A vonós zene története Kőszegen a 20. század elejétől 
1962-ig  
Scheer Uwe 
 
A kutatásom a kőszegi zenei élet gazdagságáról szól a 20.század elejétől az állami 
zeneiskola -mai Budaker Gusztáv AMI- megalapításáig. Nagyon érdekes a vonós 
hangszerek oktatásának alakulását nyomon követni ezekben a változásokkal teli, sokszor 
nehéz időszakban: az Osztrák-Magyar Monarchia vége, az 1. világháború, a Horthy-
kormány, a 2. világháború és a kommunizmus eleje. 
Kutatok helyi, és olyan zeneszerzők után is, akiknek művét/műveit a gyönyörűszép város, 
Kőszeg ihlette. 
Az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulóival és tanáraival együttműködésben 
egy zenésszínházi projekten dolgozom. 
 

 
The History of arched string instruments in Kőszeg from 
the beginning of  XX. century till the foundation of the 
"Budaker Gusztáv" music school. 
 
by Uwe Scheer 
 
It is the research about the rich music life in Kőszeg from the beginning of the 20th 
Century till 1962 when the music school of the state - now Budaker Gusztáv music school -
Kőszeg was founded. It is very interesting to find out the structures of string instrument 
teaching during these times being full of changes: the end of the Austrian Hungarian 
monarchy, the First World War, the Horthy regime, the Second World War and the 
beginning of the communist state.  
I am also researching the local composers and those who wrote music pieces about the 
beautiful city of Kőszeg. 
In cooperation with the Árpádházi Szent Margit Általános Iskola I work on a musical 
theater projects with the pupils of this school. 
 
 

Geschichte der Streichermusik in Kőszeg vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis 1962 
 
Uwe Scheer 
 
 
Es ist die Forschung über das reiche Musikleben in Kőszeg vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis zur Gründung der staatlichen Musikschule - heute Budaker Gusztáv 
AMI- in Kőszeg. Es ist sehr interessant, die Streichinstrumentlehrstrukturen 
herauszufinden in diesen Zeiten voll von Veränderungen: das Ender der österreichisch-
ungarischen Monarchie, der erste Weltkrieg, das Horthy-Regime, der zweite Welt und der 
Anfang des kommunistischen Staates. 
Ich erforsche auch die lokalen Komponisten und diejenigen, die Musikstücke über die 
wunderschöne Stadt Kőszeg geschrieben haben. 



 

 

In Kooperation mit der Árpádházi Szent Margit Általános Iskola arbeite ich an 
Musiktheaterprojekten mit den Schülern dieser Schule. 


