
Auer Lipót 

Készítette: Nováky Barbara, Salamon Bettina, 

Sebestyén Blanka 



"…Bölcsőm Magyarországon  ringott. Veszprémnek hívják azt a kis 

helységet, ahol apám szobafestő volt." (Auer Lipót) 

 

Auer Lipót hegedűművész, karmester és 

zenepedagógus a világ zenei életének 

meghatározó alakja. A magyar muzsikusra 

egyaránt büszke Európa, Oroszország és az 

Egyesült Államok.  



Élete 

• Született: 1845 június 7. Veszprém 

• Elhunyt: 1930 július 15. Drezda (85 évesen) 

• Foglalkozása: tanár, karmester, zeneszerző 

 



Családja 

• Apja: Auer Simon (cseh, szobafestő) 

• Anyja: Grósz Rozália (Lovasberény) 

• 1836-ban telepedtek le Veszprémben 

• Zsidó család 



Tanulmányai 

• Tehetsége hamar nyilvánvalóvá vált 

• Liedl Lipótnál (veszprémi székesegyház) 

• Pest-Budai Hangászegyleti Zenedében bentlakásos 

iskolába került 

• Iskolai hegedűórákon kívül magánórákat is vett 

• 1856. március 10-én már hangversenyt is adott 

•        ösztöndíjat kapott 



• Apjával Bécsbe utazott 

• Jakob Dontnál tanult 

• Püspök jóvoltából tanulmányait ezután a bécsi 

konzervatóriumban folytatta 

• Kamarazenét és összhangzattant tanult 

• Tanulmányait nem tudta folytatni 

• Apjával bejárta Magyarországot, Ausztriát, 

Németországot és Hollandiát 

• Goldmark Károly barátság 

• 16 évesen Párizsba utazott 

• Magánestélyeken lépett fel 

• Berliozzal és Rossinivel koncertezett 

• Néhány hónap elteltével apjával Hannoverbe utazott 

 

 



Karrierje kezdete 

• Hannoverben él 2 évet 

• 1864 Lipcsében koncert (hatalmas siker) 

• Düsseldorf koncertterem  biztos állás,jövedelem 

• 1867 több országos hangversenysorozat  

• 1868 Londonban koncert 

• Peterstahlba utazott pihenni 

• Nyikolaj Zaremba munka 3 évre (49) 

 



Oroszországban 

• Szentpétervári konzervatórium:  
• Hegedűmesteriskolát vezetett 

• Vonósnégyes órákat tartott 

• Kamarazene-játékosként,karmesterként vált híressé 

• Hegedűjáték tanítás 

 



Amerikában 

• Tankönyvet írt és hegedűiskolát alapított 



Művei 

• Auer nem sok egyéni művet írt, annál több 

hegedűversenyhez készített kadenciákat 
 

 

• Rhapsodie hongroise, Op. 1 (hegedűre, zongorakísérettel)  

• Tarantelle du concert, Op. 2 (hegedűre, zongorakísérettel)  

• Réverie, Op.3 (hegedűre, zongorakísérettel)  

• Romanze, Op. 4 (hegedűre, zongorakísérettel) 

• Rhapsodie hongroise, Op. 5 (hegedűre, zenekarral) 



Emlékezete 



Veszprémben emléktáblája van 



Auer Szimfonikusok fesztiválzenekar 



Auer vonósnégyes 



2010-ben dokumentumfilm készült az életéről Gyökerek és ágak 

címmel 

 



Köszönjük a figyelmet! 


