
Auer Lipót 
Készítette : Varga Boglárka , Nagy Barbara és 
Tóth Tímea 



Korai évei 

 Született: 1845. június 7. , Veszprém 

 Zsidó család negyedik gyermeke 

 Zenei tehetsége hamar nyilvánvalóvá vált, 
édesapja Liedl Lipótnál taníttatta 

 A Pest-Budai Hangászegyleti Zenedében 
folytatta elemi iskolai tanulmányait-> 
bemutatkozás hatására ösztöndíjat kapott 

 1856-ban Bécsbe utazott 

 A bécsi konzervatóriumban tanult kamarazenét 
és összhangzattant 

 



Karrierjének kezdete 

 Két évet töltött Hannoverben, majd 1864-ben 
Ferdinand David meghívására Lipcsébe utazott, 
hogy koncertet adjon 

 A siker hatására a 19 éves Auert Düsseldorfba 
hívták koncertmesternek 

 1866-ban a Hamburgi Filharmónia Társaság 
hangversenymesterének hívták 

 Vonósnégyest alakított, amelynek ő lett a 
primáriusa 

 II. György a Meiningei Kereszttel tüntette ki 



Oroszországban 

 A szentpétervári konzervatórium tanára lett, ahol 
munkatársai szívélyesen fogadták 

 Az oktatás mellett a pétervári hangversenyélet 
meghatározó alakja lett 

 1874-ben felvette az ortodox kereszténységet 

 Az 1905-ös forradalom idején Németországban 
és Angliában turnézott, az otthoni 
eseményekből csak a sajtóból értesült 



Az USA-ban 

1918. február 7-én hajóra szállt New York 
felé 

73 évesen a Juillard Graduate School 
tanára lett 

1924-ben hivatalosan elvált feleségétől, 
és a következő évben elvette Wanda 
Bogutska Steint, zongorakísérőjét 

1926-ban felvette az amerikai 
állampolgárságot 



Halála 

Nyaranta gyakran utazott Európába, 

Loscwitzba. Itt 1930-ban megfázott, 

tüdőgyulladást kapott  és néhány 

nap múlva elhunyt. 

Özvegye New Yorkba vitette a 

holttestét, és a hartsdale-i Ferncliff 

temetőben temették el. 



Emlékezete 

 1868-ban vásárolt hegedűjét ma Auer Stradivariusnak hívják. 

 A Szentpétervári Konzervatórium egyik termét – a 25. számút, amelyben 
Auer tanított – róla nevezték el. A Konzervatóriumban Auert még ma is 
Leopold Szemjonovicsként emlegetik. 

 Veszprémben emléktáblája van a Thököly Imre utca 1., valamint a 
Megyeház tér 5. számú ház falán. 

 2007-ben alakult meg Veszprémben az Auer Szimfonikusok 
fesztiválzenekar, amely próbáit és hangversenyeit a Veszprémi ünnepi 
játékok időtartama alatt tartja, és tagjait a fesztivál idejére Veszprémbe 
érkező fiatal muzsikusok képezik. 

 Veszprémben 2014-ben nemzetközi fesztivált, akadémiát és 
hegedűversenyt alapítottak emlékére. 

 1990-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatói megalakították az Auer 
vonósnégyest. A kvartett 2000-ben Liszt Ferenc-díjat kapott. Tagjai: Oláh 
Vilmos, Berán Gábor (hegedű), Gálfi Csaba (brácsa), Takács Ákos (cselló) 

 2010-ben dokumentumfilm készült az életéről Gyökerek és ágak címmel. 

 



Köszönjük a 

figyelmet! 


