
CZIFFRA GYÖRGY  
ÉS FELESÉGE LEVELEI  
RÁCZ ALADÁR HAGYATÉKÁBAN 

Rácz Aladár cimbalomművész (1886–1958) ha-
gyatékát svájci születésű felesége, Yvonne Barblan 
(1907–2006) 1990-ben ajándékozta az MTA Zene-
tudományi Intézet Könyvtárának. A több száz le-
velet és egyéb dokumentumot tartalmazó hagya -
ték huszonhét levelet őriz a Cziffra házaspártól. 

A Cziffra György-emlékév eseményei nyomán 
született meg a zongoraművész és felesége eddig 
ismeretlen levelei közreadásának gondolata. 
Cziffra Györgyöt valójában nem ismerjük. A hu-
szadik század egyik legnagyobb zongoraművé-
széről Magyarországon nem születtek monog-
ráfiák, nem elemezték előadó-művészetét, nem 
foglalkoztak a róla szóló francia sajtóval, egyre nö-
vekvő világhírével, egyszóval „agyonhallgat-
ták”. Tudunk indulásáról, családja nyomoráról, 
tudunk a csodagyermekről, „bárzongorista” ko-
ráról, katona- és börtönéveiről, de itthon nem szü-
lettek tanulmányok művészi kvalitásairól, játék-
 módjáról, tehetségéről. 

Amit életéről tudunk, azt elsősorban a me-
moárjából1 tudjuk. A visszaemlékezők általában 
ebből a műből szemelgetnek, annak is általában 
azon fejezeteiből, melyekben Cziffra a „könnyű -
zene” világában eltöltött éveiről ír, azokról az 
évekről, amelyekre ő maga is mint élete elvesz-
tegetett periódusára tekint. Ebből az egyetlen élet-
rajzi könyvből kiragadott részletek, a különféle 
lapokban megjelent és hitelesnek vélt adatok kom-
pilációjából olykor teljesen irreális kép rajzolódik 
ki Cziffráról. Felvetődik a kérdés, hogy kik azok, 
hányan vannak itt Magyarországon, akiknek 
Cziffráról alkotott véleménye korrekt, őszinte és 
hiteles. Három személyt mindenképpen érdemes 
idézni. Elsőként Határ Győzőt,2 a szintén emig-
rációba kényszerült írót, aki rabtársa volt a „du-
dujkai” munkatáborban. Ő Cziffra emberi vo-
násait eleveníti fel, és úgy emlékszik rá, mint aki 
„mindig mosolygott… és száját ez a kesernyés 
mosoly soha nem hagyta el”, és akit tiszteltek a 
táborban. Cziffráról mint muzsikusról, művész-
ről Ferenczy György zongoraművész,3 Cziffra 
egykori tanára ad igazán hiteles képet „emléke-
zések mozaikjának” nevezett, posztumusz meg-
jelent kötetében.4 Ferenczy György volt az, aki 
visszavezette Cziffrát a komolyzene világába és 
rávette tanulmányai folytatására. Így vált újra a 
Zeneakadémia „növendékévé” a 33 éves Cziffra, 
immár Ferenczy tanítványaként. Cziffra kitartó 
szorgalma lenyűgözte mesterét. Mint írja: „én is 

sokat tanultam tőle; paradox módon ezt kell mon-
danom Cziffrának adott óráimról. Valami hihe-
tetlen könnyedség áradt a játékából. Zongorázása 
a virtuozitáson alapult, mégis pompás, érzékle-
tes billentése, a dinamikai árnyalatok iránti fo-
gékonysága csakhamar kifejezésre jutott minden 
stílusban. Könnyedségét a billentyűk előtt roppant 
szigorú munkaerkölcs egészítette ki.”5 Pár év kö-
zös munka után rávette tanítványát arra, hogy ad-
jon klasszikus hangversenyt. Az eredményről így 
számol be: „Óriási sikert aratott — éppen a Bartók-
 teremben —, és a következő koncertjeire már tó-
dult a közönség.” 

Majd így folytatja: „De ellensége is akadt bőven. 
Részben konkurensek, akik nehezen viselték el, 
hogy egy ismeretlen zongoraművész kívül ről tör-
jön be a hangversenyéletbe, és ott minden tapsot 
learasson. Részben a sznob és konzer vatív zene -
kritika is fenntartással fogadta. Sőt, ahogy nőtt a 
közönségsikere, úgy fogytak támogatói a zenei 
élet hivatalos támogatói között.”6 Ferenczy szo-
morú megállapítással zárja Cziffráról szóló visz-
szaemlékezését: „…az a politika, amit zenemű-
vészeinkkel űznek Magyarországon, méltat lan a 
művészekkel szemben. …milyen benyo  más ala-
kul ki a magyar művészetpolitikáról a külföld ze-
nei központjaiban, hogy egy Cziffra Györgynek, 
Anda Gézának, Kentner Lajosnak el kellett mennie 
Magyarországról.”7 

Ferenczy György fiát, Ferenczy Miklóst8 szin-
tén az abszolút autentikus kortársak között tart-
hatjuk számon. Hiszen nemcsak a tanár és tanít-
vány mindennapos munkakapcsolatát asszisztálta 
végig, hanem tanúja volt annak a folyamatnak, 
ahogy a zeneakadémiai tanár és felnőtt tanítvá-
nyának szövetsége barátsággá mélyült. Emléke-
it, véleményét Miért nem boldogult itthon Cziffra 
György címmel adta közre.9 Ferenczy Miklós a cím-
ben megfogalmazott kérdésére keresi a választ írá-
sában. A korabeli magyar zenei élet prominensei 
miért fanyalogtak Cziffra nevének hallatán, miért 
gáncsolták, miért nem lehetett a magyar zenei élet 
kiválósága. Különösen az 1954–1956 közötti évek 
érdeklik. És fölteszi a kérdést, „hogyan történhe-
tett az meg, hogy 1954–1956 között Cziffrát hiva -
ta losan másodvonalbeli zongoristaként tartották 
számon hazájában? Ugyanakkor 1957-ben Párizs -
ban már üstökösszerű karriert futott be.”10 

Cziffra György és Rácz Aladár kapcsolatáról saj-
nos keveset tudunk. Mindössze ezekre a meleg han-
gú, mély érzelmektől átitatott levelekre és egy-egy 
életrajzi utalásra támaszkodhatunk. Cziff ra György 
és Rácz Aladár életében számos közös vonást fe-
dezhetünk fel. Mindkettőjük édesapja cigány volt, 
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édesanyjuk magyar. Idősebb Cziffra és Rácz Ala-
dár kezdetben hasonló pályát futottak be. Mind-
ketten cimbalmoztak, kávéházi muzsikusként ke-
resték kenyerüket. Idősebb Cziffra György Párizsba 
kerülésének időpontját nem ismerjük, csak azt tud-
juk, hogy Rácz Aladár 1910-ben érkezett meg a fran-
cia fővárosba. Itt ismerte meg egymást a két magyar 
cimbalmos. Rácz párizsi megjelenése és a közelgő 
háború közt csak néhány év telt el, s hogy ez idő 
alatt milyen gyakorisággal találkoztak, arra nézve 
nincsenek adataink. Az első világháború kitörését 
köve tő en Franciaország is hamarosan megkezdte 
az ott élő idegen állampolgárok, főként a vele ha-
diállapot ban álló országok állampolgárainak 
összegyűjtését, internálását, kitoloncolását. Ez tör-
tént a négy tagú Cziffra-családdal is. Az apát előbb 
bör tönbe, majd internálótáborba zárták, az anyát 
pedig két kislányával együtt, mindenüktől meg-
fosztva kitoloncolták. Az anya Budapestre, An-
gyal földre és elmondhatatlan nyomorba érkezett 
meg gyermekeivel. Kiszabadulása után, feltehe-
tően 1920-ban vagy 1921 elején ide követte őket 
a hazatérő apa. Idősebb Cziffra és Rácz Aladár élete 
között nyilvánvalóak a közös vonások. De mi a ha-
 sonlóság és mi különbözteti meg egymástól a cim-
 balomművészt és a zongoraművészt? Hasonlósá-
got elsősorban nyomorúságos gyermekkoruk ban, 
a nagy szegénységben kell keresnünk, abban az 
időszakban, amikor felébredt bennük az érdek lődés 
egy bizonyos hangszer iránt, mely eldöntötte sor-
sukat. Mindketten autodidakta módon, szabályok 
és a kotta ismerete nélkül közelítettek a zenéhez. 
Mindkettejük életét a „véletlenek”, a várat lan ta-
lálkozások határozták meg és fordították jó irány-
ba. Rácz Aladár életében felbukkant Stravinsky, 
Ansermet, Cziffra életében megjelent Dohnányi, 
majd hosszú évek múltán Ferenczy György. Mind-
ketten rajongtak a francia barokk szerzőkért, öröm-
mel játszották Couperint, Lullyt és még sorolhat-
nánk kedvenc szerzőiket. Rácz Aladár utol érhetetlen 
művészetét hazatérte után lassanként elismerés 
övezte, tehetségét díjakkal jutalmazták. Ugyanezt 
nem mondhatjuk el Cziffráról. Neki Bécsig, majd 
Franciaországig kellett menekülnie, hogy egészen 
rendkívüli művészetét elismerjék és díjazzák. Ez a 
különbség a két zseni között. 

Rácz Aladár 1934-ben feleségével együtt Ma-
gyarországra látogatott. Természetesen Buda-
pestre is elutaztak, mert Rácz fel akarta kutatni 
egykori zenésztársait. Tőlük hallott a csodagyer -
mek Cziffráról. Érdeklődését felcsigázta egy ha-
sonló származású tehetség felbukkanásának híre. 
Hamarosan fel is kereste a családot, melynek élet-
körülményei, látható szegénysége minden bi-
zonnyal saját gyermekkorát juttatta eszébe. Rácz 
Aladár ezen a látogatáson ismerte meg az akkor 
13 éves tehetséget. A Rácz házaspár 1935-ban köl-

tözött Budapestre. Az ezt követő évek a megél-
hetés, a beilleszkedés és a lakásépítés11 gondjai-
val teltek. Ugyanezek, majd a későbbi évek az ifjú 
Cziffra számára sem voltak felhőtlenek. Otthagy-
ta a Zeneakadémiát, majd elhatározta, hogy pénzt 
fog keresni. „Átvedlett tánczenésszé”, ahogy a 
már említett memoárjában írta.12 19 éves korában 
megnősült, így már nem csak saját magáról kel-
lett gondoskodnia. 1942 őszén behívták katoná-
nak. Nincs rá adatunk, hogy Ráczék Budapestre 
költözése és a katonai behívó közötti időszakban 
ifjabb Cziffra György és Rácz Aladár találkoztak-e 
személyesen. Nincs írásbeli nyoma — legalább-
is nem tudunk róla — barátságuknak az 1946-os 
leszerelése és disszidálási szándéka miatti elíté-
lése (1950) közötti időszakáról, de azt tudjuk, hogy 
Rácz Aladárt lélekben szinte második apjának te-
kintette. Kicsi a valószínűsége annak, hogy bör-
tönévei alatt Cziffra írhatott volna Rácz Aladár-
nak, de az bizonyos, hogy kiszabadulása után, 
amint a körülmények lehetővé tették, kapcsolatba 
kerültek egymással. 

Cziffra 1953 vége felé szabadult, kapcsolatfel-
 vételükre első bizonyítékunk az 1954 decemberé-
ben kelt levél. Innentől kezdve tudjuk — a leve lek 
kronologikus bemutatásával — dokumen tálni a két 
házaspár barátságát. 

Öt levél maradt ránk az 1954 decembere és 
1956 októbere 13 közötti időszakból. Ezek azok az 
évek, amelyekről Ferenczy Miklós beszél írásában. 
Kérdezhetnénk, hogy miért csak ez az öt levél ma-
radt meg. Az ötvenes években bármi megtörtén-
hetett. Például az, hogy a levelek nem érkeztek 
meg a címzettekhez. Az is elképzelhető, hogy Rá -
czék óvatosságból megsemmisítettek né hány le-
velet. Egyikre sincs bizonyítékunk. Még is azt kell 
mondanunk, hogy ez a néhány levél több okból 
is különös figyelmet érdemel. 1954. decemberi le-
velében beszámol a magánéletében történt vál-
tozásokról. Egyiptomi származású feleségéről és 
11 éves kisfiáról. (Ez a tény is eloszlatja a zongo-
raművész kisfia születésének időpontja körüli bi-
zonytalanságot. Több helyen születési éveként té-
vesen az 1942-es évet jelölik meg 1943 helyett.) 
Keserűen szól nehéz indulásáról. Mintha mindent 
bele akarna sűríteni ebbe a levélbe, mintha pótolni 
szeretné az elmaradt beszélgetéseket. Az öt au-
tográf levél némelyike csupán rövid híradás 
egy- egy koncertjéről, s azok helyszínéről. A Po-
zsonyból és Prágából küldött lapokból megtud-
juk, hogy végre kiengedték külföldre koncertez-
ni. Igaz, hogy csak „szocialista” országba… 

Meglehet, hogy egy pársoros üdvözlet nem bír 
olyan informatív értékkel, mint egy hosszabb be-
számoló. Mégis úgy gondoljuk, hogy e néhány le-
vél Cziffra Magyarországon töltött utolsó éveinek 
jól követhető kronológiáját adja. E dokumentumok 
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a személyes, magánéleti adatokon túl Cziffra elő-
adó-művészetére vonatkozó fontos információkat 
is tartalmaznak. Leírja egyebek mellett, hogy a 
Hanglemezgyártó Vállalat milyen és mennyi fel-
vételt készített vele. De a levél írásakor még nem 
tudta, hogy ezeket a lemezeket majd csak 1956-ban, 
a bécsi kirakatokban látja viszont… „Amikor el-
mentem a lemezboltok csillogó kirakatai előtt, ki 
írhatná le meglepetésemet, ami kor megláttam 
saját lemezeim egynéhány példányát, melyekről 
mind ez ideig nem is nagyon tudtam, hogy lett-e 
belőlük valami… talán éppen azért, mert elfelej-
tettek nekem erről szólni.”14 

Távozásuk után a levélíró szerepét a feleség, Zu-
leyka veszi át. Nem csoda, hiszen alig érkeznek meg 
Bécsbe, majd rövidesen Franciaországba, Cziffrát 
elárasztják az ajánlatok, és szinte pillanatok alatt el-
indul a világhír felé. Egymást kö vetik a hangver-
senyekre, lemezfelvételekre szó ló meghívások. 
Szinte semmi másra nincs ideje. Mindezek isme-
retében szinte természetes, hogy a levélírás feladata 
is a feleségére hárul. De Cziffra 1958 februárjában 
még ír egy hosszú levelet Ráczéknak. E levél sorai 
mély, őszinte érzéseinek, ragaszkodó szeretetének 
és hitvallásának tanúbizonyságát adják. 

Cziffra felesége férjétől függetlenül is szívesen 
levelezik Rácz Aladárékkal, a két asszony is jó vi-
szonyban van egymással. Ennek köszönhetjük, 
hogy szinte azonnal értesülünk minden ese-
ményről. Lehet, hogy akadnak majd, akik Zuleyka 
leveleit stilisztikai szempontból kritikus szemmel 
nézik. Zuleykának nem a magyar volt az anya-
nyelve. Leveleit gyorsan, a friss események, él-
mények hatására, nagy lendülettel írta és nem a 
nyilvánosságnak szánta. Mindez nem kisebbíti ér-
demeit. A külföldi szaklapok zenekritikái mellett 
Zuleyka levelei jelentik a leghitelesebb forrást 
Cziffra idegenben töltött első éveiről.15 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/117. (Cziffra autográf) 

Budafok, 1954. december ? 
Drága Aladár Bácsi! 
Először is milliószor csókolom! Kedves levelét e hó 
26-án kaptam meg. Mondhatom nagyon-nagyon jól 
esett és sokszor olvastam át. Sokszor hallgattam tö-
kéletes művészetét (sajnos csak rádión) — főként a 
preklasszikus mesterek gyöngyszemeit — nagy él-
vezettel. Nagyon sokszor gondoltam én is Aladár 
Bácsira, de odáig már nem jutottam el, hogy elmen -
jek lakásukra. Részint nem akartam zavarni, ezen 
felül — minthogy én is a „Jó Isten háta mögött” la-
kom, itt Budafokon — tehát nehezen hagyom el ott-
honomat. Művészete mellett Aladár Bácsi memó-
riáját csodálom; bizony annak már 20 esztendeje, 
hogy boldogult Apám lakásán volt Aladár bácsi. Én 
magamról csak annyit tudok mondani, most voltam 

33 éves. Van egy nagy 11 éves fiam, szintén György 
és egy bájos egyiptomi származású feleségem. 

Az eddigi életem sajnos nem a legrózsásabb kö-
rülmények között zajlott le. Kalandos pályafutásom 
közel 4 éves katonai szolgálat szakította meg. Ez idő 
alatt természetesen zongorához nemigen jutottam. 
Leszerelésem után — 1946 elején — semmiféle kap-
csolatom nem volt a mai úgynevezett „magasabb 
körökhöz” és miután az Isten olyan természettel ál-
dott meg, én semmilyen erőlködést nem fejtettem 
ki, hogy ezek közelébe jussak. Így tehát nem volt 
más választásom, mint hogy ha nem is 100%-ig, de 
engedtem eddigi álláspontomból és az úgyneve-
zett könnyű vagy szórakoztató zene területén 
kezdtem mozog ni. A Vendéglátó-ipari üzemek igaz-
gatósága nagy örömmel fogadott. Ettől az időtől 
kezdve különféle eszpresszókban játszottam. Ál-
lami szerződéseim voltak. Esténként sok neves mű-
vész fordult meg ott, ahol én felléptem. Úgy a Ze-
neakadémia tanárai mint növendékei. Én ugyan 
eléggé keserű szájízzel hallgattam elismeréseiket 
és bókjaikat. Hiszen ez természetes is, mert bár-
mennyire is — a körülményekhez képest — elegáns 
kis helyiségekben működtem, ahol szerettek is, — 
de mégis szívesebben ültem volna a Zeneakadémia 
Pódiumán. De hát ennek is vége szakadt egyszer. 
Híre jutott a Népművelési Minisztériumban, hogy 
a Váci utcai eszpresszóban valaki eléggé jól zon-
gorázik, és egy este meg is jelentek nálam. 

Azon nyomban felbontatták a szerződésem és ők 
lekötöttek mint az Országos Filharmónia szólistá-
ját. Pedig akkor még nem is sejthették, hogy én nagy 
zongoraműveket is képes vagyok előadni. Bíztak 
bennem. Ez a bizalom nekem jól esett és minden 
erőmmel azon vagyok, hogy még többre tudjam 
zon gorajátékom tökéletesíteni. Ma már ott tartok, 
hogy ebben az évben (1954) 6 nagy önálló zongo-
rahangversenyt tartottam, úgy a Zeneakadémián 
mint a Bartók-teremben, Városi színházban, vidé-
ki városokban. Műsorom zömét én is régi na-
gyok ból Couperin stb. — a nagy virtuóz művek 
mellett — állítom össze. Természetesen rögtönzök 
a pódiumon nyitányokat és minden egyéb olyan 
művet, amit nem zongorára írtak. Ezeket persze a 
zongora legszélesebb kihasználásával írom át ott 
helyben. Ezekhez fűzöm még azt is, hogy most no-
vemberben vett fel a Hanglemez Vállalat 16 lemez -
oldalt velem. Ezeket a műveket egy ültő helyemben 
játszottam végig ismétlés nélkül. Ezek a művek a 
következők: 

1/ Hummel: Esz-dúr rondo 
2/ Schumann: Traumes Wirren 
3/ Schubert + Liszt: Soirées de Vienne (As-dur) 
4/ Liszt: Valse oubliée 
5/ Liszt: Transcendentális etüdök (f-moll etűd) 
6/ Liszt: Feux follets — (B-dúr etűd) 
7/ Liszt: Mazeppa — (d-moll etűd) 
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8/ Balakirev: Yslamey — fantázia 
9/ Verdi: „Trubadur” — paraphrazis (saját átirat) 
10/ Hacsaturján: „Kardtánc” (saját átirat) 
11/ Rimszkij-Korszakov: „A dongo” (saját átirat) 
Ez mind november hónapban készült. Most ja-

nuárban felkértek 8 Liszt mű lejátszására. (Ezek 
között három rapszódia. Többek között a híres 
„Spanyol rapszódia” is.) És a 24 Chopin etűdöt 
akarják felvenni tőlem. Én nagyon sokat dol-
goztam Aladár Bácsi. Rengeteg művet kell újra 
megtanulnom. Sok időm veszett kárba! De erre 
még visszatérek szóban is, ha kijövök. 

Ma már mindig több számmal vannak az el-
ismerők, de szép számmal vannak olyanok is, 
akiknek nem tetszik az, hogy én egyszerre ki-
léptem az éjszakai mulatókból és most az ők ed-
digi nyugalmas pozíciójukat kicsit megmozgat-
tam. Pedig nem ez a célom Aladár Bácsi, tessék 
elhinni. Nekem nincs más vágyam, mint a zon-
gorajátékot tovább fejleszteni mindenki számá-
ra! A Barátaim szerint az adottságom megvan eh-
hez és én úgy érzem, hogy ez kötelességem. 

Drága Aladár Bácsi, levele igen jólesett, nem 
győzöm hangsúlyozni. Az Apámat juttatta eszem-
be Aladár Bácsi, és ezzel kapcsolatban, az Apám-
mal való barátsága után úgy érzem, ha szabad 
ezekkel a szavakkal élnem: mintha Aladár Bácsi 
az Apám lenne, akit én mérhetetlenül tisztelek! 

Búcsúzom Drága Aladár Bácsi! Én január 5-én 
délután fel fogom hívni telefonon. A továbbiakat 
(kijövetelemre vonatkozólag) megbeszéljük. Fe-
lesége Őnagyságának kezét csókolom. 

Nagyon boldog új esztendőt kívánok. 
Milliószor csókolom Cziffra György 

 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/118. (Cziffra autográf) 
(A képeslapot [Tátrai] Vilmossal16 közösen írták.) 

Pozsony, 1955. május 23. 
Büszke lehetsz a „Fiad”-ra. Ragyogóan szerepelt. 
A legszívélyesebb üdvözlet és kézcsókkal Vili 
Milliószor csókolom Drága Aladár Bácsi. Fia 
Cziffra György 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/119. (Cziffra autográf) 

Prága, 1955. június 1. 
Drága Aladár Bácsi! 
Először is mindkettőjüket milliószor csókolom. És 
nagyon kérem az elnézésüket hallgatásomért. Én 
amióta kijöttem a hangversenyeimen kívül, amik-
re állandóan gyakorolnom kell, állandó fogadá-
sokon kell részt vennem, amiket vagy nekem ren-
deznek vagy különféle államok egymásnak, de én 
is meg vagyok rá hívva. Ami szabad időm van ed-
dig azt az itteni „Supraphon” gramofon vállalat 
foglalta le különféle felvételekkel. Szabad időm 

nincs. Egy állandó kísérőm van, aki a szálloda 
halljában vár rám állandóan és egy autó, ami min-
dig készenlétben áll kint a szálló előtt. 

Ami a zongorahangversenyem sikerét illeti, az 
a következő: Én egy úgynevezett „prágai” zenei 
fesztiválra lettem meghívva, amire az összes 
nemzetek a legjobbjaikat küldték el. Itt volt Jeanne 
Marie Darrée,17 Adam Harasiewicz (a mostani len-
gyel Chopin verseny első díjasa),18 Kogan szov-
jet hegedűművész19 és még rengeteg idegen. 
Ennek a Festivalnak vége van, de még mindig itt 
vagyok. Tegnap adtam egy hangversenyt a Cseh -
szlovák nagykövetségen, amire csak az itteni és 
a külföldi diplomaták voltak meghívva. 4-én csi-
nál felvételt a Televízió velem. 

Eddig 6 önálló hangversenyt és 2 zenekari 
hangversenyt adtam, különféle városokban és Prá-
gában. Darvas20 népművelési miniszter itt volt lá-
togatóban. Eljött a gram. felvételeimre és ott ült 
végig mellettem. Nagyon kedves szimpatikus em-
ber és kijelentése szerint nagyon büszke rám. Re-
feráltak neki az itteni szaktekintélyek zongora-
játékomról és az itteni lemezesek is gratuláltak 
neki. Ha egybevetjük ezeket a dolgokat Drága 
Aladár Bácsi, akkor azt hiszem, hogy sikerrel fog 
zárulni a Csehszlovák hangversenyturném. 

Milliószor csókolja Magukat Cziffra György 
 
 

Rácz-hagyaték. Fond 10/120. (Cziffra autográf) 
[Budafok,] 1955. július 11. 

Drága Aladár Bácsi és Aranyos Yvonne! 
Nem tudom elmondani azt az örömet, amikor a 
lemásolt „Lully-Gavotte”-ot megkaptam! Nem ke-
nyerem a sok és nagy szó, de nem tudom eltitkolni 
meghatottságomat drága és olyan tiszta lelkük-
nek az ilyen formában is megnyilatkozása előtt. 
— Arról nem is beszélek, hogy milyen jó érzés ott 
lennem Maguk között! Élvezem az Isten áldotta 
tehetségét, kedves és őszinte szavait, és nem utol-
sósorban a számomra oly jól eső szeretetét! Min-
dent köszönök Maguknak. 

Nagy örömömre szolgált, hogy Aladár Bácsit 
sokkal jobb kondícióban találtam, mint számí-
tottam! Csodálatos vitalitása párosult nagyszerű 
kedvével. Én biztos vagyok benne, hogy az ideg-
rendszernek ez a csodálatos fölénye a test fölött, 
szintén a nagy és tisztára csiszolt tehetségének di-
adala! Igazamat alátámasztja az is, hogy most 
szombaton történt lemezfelvételemnél, a leme-
zesek kérdésemre örömmel újságolták, hogy az 
utolsó Rácz Aladár felvételek is ragyogóak vol-
tak, ugyanúgy, mint az előbbiek. Nagy örömmel 
ültem zongorához ez után! Szeretetéről, ha lehet 
még fokozottabban biztosítja és mind a kettőjük 
kezét csókolja, 

Fia Cziffra György 
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Rácz-hagyaték. Fond 10/121. (Cziffra autográf) 
Budafok, 1956. II. 27. 

Milliószor csókoljuk és további jó erőben, egész-
ségben való gyönyörű hangversenyeket kí vánunk. 

a „Szentháromság” 
 
 

Rácz-hagyaték. Fond 10/122. (Cziffra autográf) 
[Párizs, 1956. december] 

Millió csókot, ölelést, jó egészséget kívánok 
mind kettőjüknek az új esztendő alkalmából 

Cziffra Gy. és családja 
(Zuleyka soraival kiegészítve:) Helyettem a levélre 
Gyuri válaszol. Millió puszi Zuleyka 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/127. 

Párizs, 1956. december 20. 
Drága Aladár bácsi és Yvonne! 
Messze kerültünk egymástól. Itt maradunk Pa-
risban. A Columbia jött értünk. Bécsben 5 éves 
szerződést írt alá. 10-et akartak, de az sok. Villát 
most vesznek Párizshoz közel. Mindenünk meg-
van. Csak jó lenne azért néha együtt lenni. Na-
gyon kérem Aladár bácsit és Yvonne, ha ráértek 
írjatok. Vigyázzatok magatokra. Boldog ünne-
peket és boldog új esztendőt. Zuleyka, Gyuri, Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/128. 

Párizs, Hotel Prince de Galles, 
 1956. december 25. 

Drága Aladár bácsi és Yvonne! 
Remélem lapunkat már megkapták. Yvonkám 
megérted lépésünket. Gyurinak óriási sikere 
van. Minden lap róla ír. Tele vagyunk szerződési 
ajánlatokkal. 2000–2500 dollárt kínálnak hang-
versenyenként. De csak módjával vállal. Több 
impresszárió ajánlkozott, de a Columbia lemez-
vállalat ajánlatára Gieseking impresszárióját [ol-
vashatatlan] fogadtuk el és így egy ember kezé-
ben van. A Columbia 10 éves szerződést ajánlott 
fel, de Gyuri csak 5 évre írta alá. Nagyon ké-
nyelmes 4 szobás apartmant nyitott a cég ré-
szünk re Steinway zongorával, zenegéppel és te-
levízióval, ami a Pathé-Marconi cég ajándéka. És 
egy Cadillac kocsit, ami itt áll rendelkezésünkre. 
Már voltunk Versailles-ban és Fontainebleau-
ban kirándulni. Karácsony napján elvoltunk sé-
tálni, mire visszajöttünk, egy óriási karácsonyfa 
volt a szobánkban és velünk voltak, hogy szent -
este ne érezzük magunkat egyedül. Addig la-
kunk a hotelban, míg megfelelő kis villát nem 
találnak. Már voltunk nézni, de egyik sem volt 
megfelelő. Egy nagyszoba kell külön stúdiónak 
Gyuri részére, amit ők rendeznek be erősítővel 
és magnetofonnal. 

Mi nem akartunk itt letelepedni. De ők vesz-
nek mindent, a házat is. November 7-én Bécsben 
voltunk és nov. 8-án délután már Párizsból a Co-
lumbia igazgatója ott volt értünk. Csak Gyuri-
nak Bécsben előbb volt egy önálló hangversenye 
és csak azután jöttünk Párizsba. A bécsi hang-
verseny után a bécsiek sírtak, azt írták a bécsi 
lapok, hogy Liszt feltámadt. A bécsi Burgban 
kaptunk lakást. És Karajan21 jött hozzánk, hogy 
szeretne egy zenekari koncertet dirigálni. Az 
osztrákok szeretnék, ha ott telepednénk le. Oszt-
rák útlevelünk van, az osztrákok szeretnék, ha 
elfogadnánk az állampolgárságot. Viszont a fran-
 ciák is. De Gyuri egyiket sem fogadja el. Olyan 
nekünk, mint egy álom az egész. Rengeteg fény-
képet csináltak róla. Olyan könyvet nyomnak ki 
róla, mint ami Aladár bácsinak van Pablo Casals-
ról.22 Címe: „Die grossen Interpreten” sorozatban. 
Ha kész, küldünk belőle. Rengeteg kritika és cikk 
van a Figaro és a többi lapokból. És az osztrákok 
még most is írnak róla, pedig már 3 hete eljöt-
tünk onnan. 

Karácsonyi számot küldjük el az egyik lap-
ban, ezt azért, mert körülbelül egy pár újságkri-
tika össze van vonva benne. Elnézést kérek a 
csúnya írásért, de még haza anyunak is akarok 
írni. Remélem Aladár bácsi jól van. Küldünk 
csomagot Yvonkám. Írd meg mire van szüksé-
getek. Nagyon sokat gondolunk Rátok. Emlék-
szel Yvonkám 22-én a Városiban, a próbán 
mikor Gyuri olyan beteg volt. Együtt sírtunk. 
Remélem jól vagy. Van-e ennivalótok? Nagyon 
jó lenne itt lennétek, együtt örülni mindennek. 
Ha megkaptátok ezt a levelet az újságcikkel 
együtt — azonnal írj, Yvonkám, jó? Vigyázzatok 
magatokra, Aladár bácsi amennyit tud, sétáljon. 
Vigyázzon magára. Doctor bácsit üdvözöljük. 
Választ, a cím a levélen. 

Millió puszi, Zuleyka, millió csók Gyuri, Öcsi 
Holnap, dec. 26-án vacsorára vagyunk meg-

hívva Marguerite Longhoz.23 Ott volt Gyuri 
hangversenyén. Nagy tisztelettel és szeretettel 
vesz körül minket. Sokat van itt nálunk. Olyan 
friss, 82 éves, képzeljétek el. Yvonkám írj! Az új-
ságot mellékelem. Sok csók Zuleyka. 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/129. 

Párizs, 1957. január 25. 
Drága Yvonkám! 
Mi van? Mert nem írsz. Valami baj van? Beteg 
Aladár bácsi? Nem kell valamilyen orvosság? 
Mi jól vagyunk. Most megyünk Brüsszelbe és 
Lisszabonba. Utána zenekari koncert New York-
ban az ottani filharmonikusokkal. Vez. Doráti.24 
Utána a Carnegie Hallban önálló koncert és még 
sok minden. Írjatok mi van! Sok csók, Zuleyka 
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Rácz-hagyaték. Fond 10/123. (Cziffra autográf) 
Bruxelles, postabélyegző kelte 1957. ? 22. 

Drága Aladár Bácsi és Yvonnka! 
Meg érkeztünk Bruxellesbe. — Itt minden jófor-
mán ugyanaz, mint Parisban. Holnap van a nagy  -
zenekari hangversenyem. Scherchen25 a karmes-
ter. Sajnos azt a térítvényes levelet, amit írtak, 
hogy elküldtek, még nem kaptuk meg. Vigyáz-
zanak Magukra nagyon. Millió csók Gyuri és 
Zuleyka 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/130. 
Montigny, postabélyegző kelte 1957. március 9. 
Drága Yvonkám és Aladár bácsi! 
Itt küldöm a brüsszeli kritikát, másolat, mert az ere-
deti a Columbia cégnél van. Megkérlek Yvonkám, 
legyél szíves és fordítsd le a hátára a szöveget és 
küldd haza Anyuéknak. Hogy el tudják tenni a 
könyvbe. Remélem a brüsszeli újságot megkap-
tátok. Mi jól vagyunk, sok a dolgom, mert nagy a 
ház. Van egy bejárónő délelőtt, de az sem elég, mert 
így is 5 szobát lezártam. Most keresek egy meg-
bízható magyar családot, akire ha utazunk nyu-
godtan rá lehet bízni mindent. De ez nehéz. De 
remélem a jó Isten ebben is segítségünkre lesz. E hó-
 nap 23-án Lisszabonban vagyunk, onnan is írunk. 
Nemsokára kész a könyv Gyuriról, akkor küldök 
haza és nektek is. Remélem jó egészségben vagy-
tok? Aladár bácsi sétál? Megvan mindenetek? 
Őszintén kérlek Yvonkám, írd meg, ha valamire 
szükségetek van! 

Hernádi26 tegnap volt nálunk másodszor. Be-
mutattuk a Columbiásoknak, igyekszünk segíteni 
neki. Frankl27 is kint volt vele. Brüsszelben a kis 
Vásári Tamással28 találkoztunk, ott van a szülei-
vel együtt. Gaila [?] [olvashatatlan] Tamás (le-
mezvállalat, magyar) is kilátogat hozzánk. Sze-
mere János29 Londonból írt nekünk, felesége és ő 
is dolgozik már egy könyvkereskedésben. Rozs-
nyai Zoltán30 is írt, ő feleségével Ausztriában van. 
Melles31 karmester szintén a családjával együtt. 
Mind a kettő szeretne Gyurival koncertet adni — 
de ez lehetetlen. Mert ahogy megérkeztünk Pá-
rizsba, már meg volt előre az egész évi terve. És 
én meg nem akarom, hogy túl sokat koncertez-
zen. Csak annyit, ami nem fárasztja. 

Az első lemez után, ami 1 hónapja kapható, a 
százalék, amit a bank átutal, eddig 3 millió fran-
kunk van a bankban. Ami egy hónap után nagyon 
szép. Pedig még csak itt Franciaországban adták 
ki. Columbia igazgatósága szerint Gyurinak 
nem is kéne hangversenyt adni, mert a lemezek 
után nyugodtan gond nélkül élhet. Pláne, ha ki-
jönnek a többi lemezek és mennek Amerikába — 
Angliába stb. Szeretnénk nektek is egy lemezt kül-
deni. Írd meg Yvonkám, milyen módon lehet. Ír-

jál Yvonkám, olyan öröm, ha tőletek egy pár sor 
érkezik. Gyuri azt a karszíjat viseli, amit Aladár 
bácsi javított ki neki. Reméljük Aladár bácsi jól érzi 
magát. Vigyázzatok magatokra. Millió puszi Zu-
leyka, Gyuri, Öcsi is! 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/131. 
Montigny, postabélyegző kelte 1957. április 19. 

Millió csókkal kívánunk kellemes Húsvéti ün-
nepeket. Gyerekei: Gyuri, Zuleyka, Öcsi. Neked 
Yvonne millió puszi külön. Levél megy! 
 

Rácz-hagyaték. Fond 10/132. 
Montigny, 1957. május 19. 

Drága Yvonkám, 
Nagyon kérlek benneteket ne haragudjatok, 
hogy olyan sokáig nem írtam, de nagyon sok dol-
gom van mindig. Igaz, most már nem, mert kb. 
egy hete van egy magyar szintén menekült há-
zaspár, akiket még Pestről ismerek, úgy hogy, ha 
elutazom Gyurival, nyugodtan itt tudom hagy-
ni az Öcsit és mindent — megbízhatóak. 

Itt volt az Operától egy ember, aki lemezt ho-
zott és levelet és nekünk adta át, mert az illető Af-
rikában van, s csak őszre jön vissza. Mi majd to-
vábbítjuk. Meghallgattuk, olyan jól eső érzés volt, 
mintha ott ültünk volna nálatok. Küldök egy ké-
pet a házunkról. Yvonkám, kérted a telefonszá-
munkat: Cormellies en Parisis 547. Mi most vár-
juk a Nagymamát és ha ő visszamegy, küldünk 
lemezt. Reméljük Aladár bácsi jól van és sétálgat 
rendesen. Most kis pihenője van Gyurinak, ez azt 
jelenti, hogy 3 hétig nincs koncert, csak lemezfel-
vétel. Június végén, 28-án van zenekari koncert Niz-
zában. Juli[us] 1-én Le Havre-ból indulunk Ame-
rikába, ahonnan augusztus közepén jövünk vissza. 
Állomások, ahol koncert van, sorjában: New York, 
Montreal, Chicago, Washington, New Orleans, Los 
Angeles, Hollywood, San Francisco, Florida. Na-
gyok a távolságok a városok között, amit repülő-
vel teszünk meg. Vissza nem hajóval jövünk, ha-
nem szintén repülővel. Amerikai hajóval megyünk, 
Gyuri meg akarja az alatt a hat nap alatt szokni az 
emberek mentalitását. Már alig várja, hogy túl le-
gyen rajta, nem nagy örömmel megy abba az or-
szágba. Yvonkám és Aladár bácsi, legközelebb töb-
bet írok. Millió puszival Zuleyka, Gyuri, Öcsi 

(A házukat ábrázoló fénykép szövege:) Az új ott-
honunk beköltözésünk napján. Sajnos az egész ház 
nem fér rá, még egy emelet van rajta. Előtte egy 
nagy park fenyőkkel és gesztenyefákkal. Háta mö-
gött garázs és a gyümölcsös és veteményes kert. 
Mellettünk egy nagy erdő énekes madarakkal. Na-
gyon boldogok vagyunk és nyugodtan élünk itt. 
Bár össze tudnánk jönni és látni benneteket. 
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Rácz-hagyaték. Fond 10/133. 
New York, postabélyegző kelte 1957. június 15. 

Szerencsésen átrepültünk. Nagyon jól érezzük ma-
gunkat. Most New Yorkban vagyunk. Majd Chi-
cagóba, Los Angeles, Hollywood, és Canadába 
megyünk. Mindenhonnan írunk. Millió csók: 
Zuleyka, Gyuri 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/134. 

Los Angeles, postabélyegző kelte 1957. július 23. 
Chicagóban megvolt 2 koncert. Óriási sikerrel. Most 
itt Hollywoodban lesz 2 koncert egy amerikai kar-
mesterrel és egy magyarral. Georg Solti.32 Úgy fo-
gadják Gyurit mindenhol, mint egy királyt. Sze-
retnék, ha itt telepednénk le. De jó nekünk a 
csendes Montigny. Kaptunk 2 zongorát ajándékba. 
Egy Steinwayt és egy Baldwint, amit átküldenek 
Európába. Yvonkám, ha hazaértünk bővebben 
írok. Millió puszi mind a kettőtöknek. Zuleyka, 
Gyuri 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/135. 

Montreal, Hotel de La Salle, postabélyegző 
 kelte 1957. augusztus 9. 

Yvonkám! Elnézést, de majd az út után bővebb 
beszámolót küldök. Millió puszi, Zuleyka 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/136. 

Montigny, 1957. szeptember 10. 
Drága Yvonkám és Aladár bácsi! 
Remélem levelezőlapjaimat és szintén amerikai kri-
tikákat és fényképeket megkaptátok. Most 1 hete, 
hogy itthon vagyunk. Szeptember 12-én utazunk 
Schweizba, egy hétig vagyunk és utána szept. 21-
én már Londonban vagyunk. Mindkét helyen 
hangverseny lesz. Schweizban kettő, Londonban 1 
a Royal Festival Hall-ban. Nagyon várják Gyurit, 
mert már egy hónappal előbb elkeltek az összes je -
gyek. Majd mind a két helyről küldünk lapokat. 
Egyelőre beszámolok az amerikai útról: augusztus 
13-án ültünk gépre és 14-[én] reggel New Yorkban 
voltunk, az utazás nem volt kellemes, mert több cik-
lonban volt részünk, ami a gépet nagyon dobálta. 
Onnan 17-én Chicagóba mentünk. Kísérőnk volt 
André Mertens,33 Gyuri amerikai menedzsere és Pá-
rizsból Jean Bérard34 [a] Pathé-Marconi-Columbia 
igazgatója. Chicagóban eltöltöttünk 12 napot, utá-
na átmentünk Los Angelesbe. Ez szintén nagy út 
volt. 8 órát töltöttünk gépen, tekintve, ez a kontinens 
másik oldalán van. Innen átmentünk Hollywood-
ba. Itt egy óriási, a régi amfiteátrumhoz hasonló sza-
badtéri színházban volt 2 zenekari hangverseny. 
A koncerthelyiség nagyságára jellemző, hogy be-
fogadóképessége 20.000 ember. (Innen is küld-

tünk lapot nektek). Innen átmentünk Canadába, de 
már vonattal. Ez szintén nagy út volt, tekintve egész 
Amerikán keresztül utaztunk. Gyurinak mindenütt 
nagyon nagy fogadtatásban volt része. Jövőre egy 
három hónapos (25 hangversenyből álló) hang-
versenysorozatra hívtak meg minket. Úgy, hogy jö-
vőre más külföldi és francia koncertet nem vállal 
Gyuri, mert elég lesz ezt a turnét abszolválni. 

Remélem Ti is jól vagytok, Aladár bácsi is 
egészséges. Szeretném, ha magatokról írnátok mi-
nél többet. A lemeze Aladár bácsinak itt van ná-
lunk, de őszintén, nem is akarjuk azt senkinek to-
vább adni. Hernádi35 itt lakott egy hónapig 
nálunk. Tegnap volt nálunk meglátogatni Friss 
Antal36 zeneakadémiai cselló tanár. Itt küldünk 3 
drb fotót. Leveleteket várjuk minél előbb. Millió 
csókkal gyermekeitek, Gyuri, Zuleyka, Öcsi: 
Sok-sok puszi 
(A levél mellett nyolc darab fénykép az amerikai 
útról.) 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/138. 

Montigny, [1957.] november 12. 
Drága Aladár bácsi és Yvonkám! 
Itt küldök 2 drb fotót. Egyiket Gyuri küldi. Má-
sikat én küldöm, hogy lássátok Öcsikét is, hogy 
mennyit nőtt. Mikor Montreux-ben voltunk, el-
jött a koncertre Cortot37 is és meghívott utána más-
nap hozzájuk és ott készültek a képek, amit 
most küldött el nekünk. Nagyon kedves és helyes 
emberek, de Cortot olyan öreg már, hogy Aladár 
bácsi mellette deli levente. Bizony! Nagyon sok 
régi kéziratai vannak. Liszt, Beethoven, Chopin, 
Mozart-tól. Sok szép festménye Delacroix-tól, Re-
noir-tól is stb. Ezen a képen, ahol Gyurinak zon-
gorázik felette Liszt fiatalkori képe Renoir-tól. 
A képeket fogadjátok olyan szeretettel, mint ahogy 
küldjük. 

Napjaink egyformán munka mellett telnek el. 
Gyurinak máma is lemezfelvétele van. Ez a no-
vem ber és december a lemezfelvételek jegyében 
zajlik le. Nagyon jó volna egy kicsit elbeszélget-
ni veletek. Reméljük Aladár bácsi jól van. Ha Yvon-
kám szüksé getek van orvosságra vagy bármire, 
kérlek írd meg! Babos Jancsi38 már volt nálatok? 
Yvonkám, a nővéred elküldte a fotót rólad és Ala-
dár bácsiról, nagyon jók, élethűek. Már régen meg-
köszöntem ne ki, nagyon aranyos teremtés. Öcsi-
ke jól beszél már franciául, iskolába jár. Szépen 
zongorázik. Cortot szeretné tanítani és ha jövőre 
Schweizba járna iskolába, ott lakna. Nagyon meg-
 szerette. Ő volt a tolmács, amikor ott voltunk. Olyan 
remekül raccsolja az r-eket, nincs semmi akcentusa. 
Hiába, a jó fül, amit hála Istennek az apjától örö-
költ, s nem tőlem. Drágáim, millió puszi és sok-
sok ölelés: Zuleyka, Öcsi, Gyuri 
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(A levél mellett francia nyelvű kritika a mon treux-i 
hangversenyről. De az említett képek nincsenek 
a levél mellett.) 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/137. 

Marseille, postabélyegző kelte 
 1957. december 10. 

Koncert után, szokásos siker. Sietünk haza Öcsi-
hez. Nagyon sokat gondolunk Rátok Yvonkám! 
Örülünk, hogy a képeket szerencsésen megkap-
tátok. Gyuri II.-ik lemeze Liszt Esz-dúr és Magyar 
fantázia is megnyerte az állami nagydíjat, amit 
Coty39 köztársasági elnök nyújtott át Gyurinak. 
Aladár bácsi millió puszi! Vigyázz Yvonkám 
reá! Nagy szeretettel Gyuri, Zuleyka 

Rácz-hagyaték. Fond 10/139. 
Montigny, postabélyegző kelte 

 1957. december 19. 
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván tel-
jes egészségben sok szeretettel és puszival, Gyu-
ri, Zuleyka és Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/140. 

London, postabélyegző kelte 1958. január 24. 
Gyuritól levél, csak ha hazaértünk — megy. Kon-
cert nagyszerű volt, úgy, mint mindig. Az emberek 
tomboltak. Zsúfolt ház a Royal Festival Hallban. 
Millió puszi mind a kettőjüknek, Gyuri, Zuleyka 

Drága Aladár bácsi, egy kis türelmet kérek! 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/141. 

[Montigny, 1958. január 2?] 
Drága Yvonkám és Aladár bácsi! 
A levelet és a lapot a nővéred címével London-
ban való visszautazáskor itthon kaptuk meg. Nő-
vérednek már írtam. Londonban is nagy sikere 
volt Gyurinak. E levélben mellékelek két londo-
ni kritikát. Remélem megvagytok egészségileg. 
Aladár bácsi sétálgat? Mi megvagyunk. Mind a 
hárman erős influenzán mentünk keresztül. Visz-
szafelé a La Manche csatornán kellemetlen volt 
az utunk, nagy vihar volt a tengeren. Szeretném 
Yvonkám, ha néha beszámolnál Aladár bácsi 
hogyléte felől. Minden érdekel veletek kapcso-
latban. Nem is tudjátok mennyit emlegetünk ti-
teket. Mindig oda képzeljük magunkat hozzátok, 
s közben hallgatjuk Aladár bácsi lemezét. 

Egyébként (nehezen), de ha úgy akarjátok 
Yvonkám, kérésetekre elküldjük a lemezt a meg-
adott címre. Írjátok mikor érkezik vissza Schweiz -
ból. Tekintve, mi egyáltalán nem ismerjük őt. 

Vigyázzatok magatokra. Leveledben írtad, hogy 
Aladár bácsi jobban van. Reméljük ez tartós is lesz. 

Millió puszi mind a kettőtöknek. Sok szeretettel 
Zuleyka, Gyuri, Öcsi 
(A levél mellett két darab magyar nyelvű kri-
tika.) 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/124. (Cziffra autográf) 

Montigny, 1958. II. 6. 
Drága Aladár Bácsi és Yvonnekám! 
Londoni hangversenyeim után és a most közel-
 gő lisszaboni és olaszországi utam előtt egy-két 
napot nem nézek a zongorára. Kezeimnek pihenni 
kell, ezért most nagyon nagy örömmel kihasz-
nálom az időt és megpróbálok mindenről be-
számolni riportszerűen. Először is nem tudtam 
eléggé megköszönni Aladár Bácsinak drága 
hosszú levelét. Örök életemre a legnagyobb ér-
tékeim köré-közé sorolom. 

Mind a kettőjük képe berámázva a zongora-
szobám legkedvesebb dísze. Nagyon elszomorít az 
a pár sor Aladár Bácsi levelében, amit fájdalmairól 
ír. Nagyon kérem írja meg, ha valami gyógyszer-
re van szüksége, amit Magyarországon nem tud 
megkapni. Azonnal küldjük. Nekem nagyon rossz 
érzés az, hogy nem tudok enyhíteni fájdalmain! Te-
hát még egyszer kérem, ha megtisztelnének bi-
zalmukkal és megírnák mire van szükségük, nagy 
örömet szereznének vele nekem és Családomnak. 

Most magamról szeretnék elmondani pár lé-
nyeges dolgot. Mint már annyi kálváriánk az éle -
tünkben az elindulásunk is igen nehéz volt és na-
gyon fáradságos. De végtére is csak sikerült! 

Ausztriában való tartózkodásunk második 
napján már a Bécsi Konzervatórium táviratilag ér-
tesítette az európai koncertirodákat, hogy kint tar-
tózkodunk. Nyolc ország felelt vissza még aznap, 
hogy tárgyalni kívánnak velem. Ezek között volt 
Paris is. Itt a Pathé-Marconi (Columbia) Gram-
mophon Vállalat volt az, aki legelsőnek jelent meg 
az első bécsi hangversenyemen és hangverseny 
után ők rendezték meg az ünnepi vacsorát. Még 
aznap elém tettek az asztalra egy 10 évre kiállított 
szerződést a legelőnyösebb feltételek mellett, amit 
én ott azon helyben lealkudtam 5 évre, tekintve, 
hogy 10 év nagyon nagy idő, én szeretnék füg-
getlen lenni. Ők kis tárgyalás után nem szívesen, 
de beleegyeztek. És így történt azután, hogy 1957. 
december 2-án már a párizsi Châtelet-ben adtam 
egy hangversenyt. Majd ezután elkezdtem a fel-
vételek munkáját. És ma már (14 hónapja) befe-
jeztem az öt évre vállalt kötelezettségemet (igaz, 
hogy nagyon sokat dolgoztam, amiért ilyen re-
kordidő alatt sikerült készen lennem) és mielőtt el-
vállalnám a további szerződést, csinálok a londo-
ni His Master’s Voice-szal is egy-két felvételt. Most 
utoljára, hogy Londonban voltam, eleget tettem a 
His Master’s meghívásának oly tekintetben, hogy 
meglátogattam gyárukat és felvevő stúdiójukat. 
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Csupa öröm volt az, amit ott láttam. Nagyszerű 
munkatempó, nyugalom, rend. — Ez után a láto-
gatás után határoztam el magam a velük való 
együttműködésre (ha csak kis időre is). 

Most visszatérek arra az időre, amikor Párisba 
értünk. Számomra nagy öröm volt ide jönni drá-
ga Aladár Bácsi. Tudtam, hogy Apám is, Aladár Bá-
csi is itt töltötték fiatalságukat, és amikor először 
végig mentem a Champs Elysée-n, akkor tudtam 
meg, hogy nekem is itt van a helyem. Pedig azóta 
már majdnem az egész világot végig utaztam, de 
az elhatározásom még most sem változott meg. 

Tehát Párisba érkezésünkkor a „Columbia” egy 
nagyszerű szállodába vezetett a Saint-Lazare 
pályaudvarról, amit ők vettek ki számunkra, —
„Prince de Galles”–ban, az Av. Georges V.-en. Biz-
tosan ismeri Aladár Bácsi. Egy egész nagy appar-
tement-t vettek ki, még a mellettünk lévő szobákat 
is kifizették csak azért, hogy az én mindennapi gya-
korlásom ne zavarjon senkit sem. Nagyon ked-
vesek voltak. Pedig akkor még nem tudhatták azt, 
hogy üzletileg mennyire fog kifizetődni a reám ál-
dozott „befektetés”? Mindegy! — Ma már tudják 
azt, hogy amit reám és Családomra költöttek, nem 
volt hiábavaló. 

Szóval, hogy tovább menjek, ebben a nagysze-
rű Hotelban töltöttünk három hónapot. Mindenünk 
fizetve volt, ezen felül kaptam napi 10.000 frc-ot (30 
dollárt) csak azért, hogy ott étkezzünk, ahol éppen 
kedvünk tartja és ne legyünk a Hotelhez kötve. És 
azt elfelejtettem elmondani, hogy mielőtt beléptünk 
volna a szállodába, a vállalat már előre betetetett 
egy nagy Steinway and Sons zongorát, egy óriási 
zeneszekrényt (rádió-gramophone-magnétopho-
ne) rengeteg kitűnő lemezzel (ami a fejlődésemhez 
nagyon hozzájárult) és egy legújabb typusú tele-
víziót. Ezt az utóbbit csak azért, hogy a Család ne 
unatkozzon. 

Én mostanában, hogy már nem lakunk ott 
(mert bármennyire is jó volt és kényelmes, de csak 
elég volt a szálloda életből) és van egy gyönyörű 
nagy 2 emeletes villánk (amit szintén ők fizettek ki), 
amibe beköltözésünkkor megkérdeztem, hogy 
úgy a zenegép, zongora és televízióért mennyivel 
tartozunk? Azt felelték kérdésemre, hogy „cadeau”. 

Hát ez az Aladár Bácsi! Nem azt magasztalom 
ezekben az emberekben, hogy mindezt nekem 
adták, nem, egyáltalán nem. Ha nem azt, hogy 
amikor még senki sem tudta itt kint, hogy leme-
zeim megjelenésükkor egymás után kétszer kap-
ják meg a „Grand Prix-t, és mégis előre bíztak 
bennem, előre bíztak a tehetségemben. Én ezeket 
a dolgokat nem fogom nekik elfelejteni soha! Ők 
nem csak üzletemberek, hanem emberek is! — És 
ma Aladár Bácsi, annak ellenére, hogy az Isten 
megsegített, lemezeim az egész világon a legna-
gyobb üzletként kelnek eladásra, hangversenye-

imről Amerikában, Canadában, Angliában, Bel-
giumban, Ausztriában és Franciaországban úgy 
a kritika, mint a publikum csak a legjobbakat 
mondja, és annak ellenére, hogy ilyen szép nagy 
parkban sétálhatok, ami házunkat körülveszi, 
gyönyörködhetek nagy fenyőfákban, sűrű bok-
rokban és virágokban és sétálhatok 10 nagy szo-
bában, ennek ellenére drága Aladár Bácsi, mindig 
nagyon szerényen élünk. Éppen úgy munkában 
telik el az életem, sok-sok munkában Aladár 
Bácsi és soha nem felejtem el azt, hogy honnan 
kerültünk ide. A nyomorból, a félelemből! Min-
dig megmaradok annak, akinek születtem! De 
nem felejtem el azt sem, hogy 150–200 kilós kö -
vet is emeltem hosszú időn keresztül! 

Yvonnekám, Aladár Bácsi, néha sok minden 
eszembe jut, amit végig kellett csinálnom Ma-
gyarországon és akkor mindig rájövök arra, hogy 
amiért én elértem ezt, amit ma élvezhetek, ez ne-
kem jár. Mert aki azt végig csinálta (csak gondo-
latban is) helyemben az tudja csak igazán milyen 
csoda az, hogy én még ma élek egyáltalában, és ezen 
felül ilyen teljesítményekre vagyok képes! 

Tehát, ha nem lennék szerény, akkor is meg-
érdemelném azt, amit ma elértem. 

Persze ez nem így van. Amint már az előbb ír-
tam, soha nem felejtem el küzdelmeimet, a pályá -
mon való örökös elgáncsolásokat, amit „jóakaró-
imtól” kaptam. Éppen ezért megmaradok annak 
a csöndes, egyszerű embernek, amilyennek Isten 
teremtett, Drága Aladár Bácsi és Yvonnekám. 
Nagyon sokszor csókolom mindkettőjüket és ha 
lehet, írjanak. 

Mindig hálás Gyuri — Zuleyka — Öcsi 
 
 

Rácz-hagyaték. Fond 10/142. 
Montigny, [1958.] március 19. 

Drága Yvonkám és Aladár bácsi! 
Ezzel a levéllel egy időben feladtam a Bartók II. 
zongoraverseny kottáját. Yvonkám, kérlek, hogy 
kérjél egy kis elismervényt, hogy megkapták, te-
kintettel, egyszer már elküldtük és harmadszor 
már nem akarok vele foglalkozni. Azért is küldöm 
a te címedre, mert így biztosabb a révbe érése. (Re-
mélem nem haragszol meg érte.) 

Most érkeztünk meg olaszországi turné után. 
Gyurinak mindenhol a szokásos sikere volt. 
Gyuri 3 hétig előtte egy nehéz influenzán esett ke-
resztül, hogy azt hittük, nagyon komoly a dolog, 
de egy fáradtság is van benne, ami ideg dolog. 
Úgy hogy rengeteg koncertet lemondtunk, csak, 
ami fontos. Csak a lemezesek sem hagyják élni. 
Az egész literatúrát fel akarják vele venni, ami 
csak van a zongorairodalomban. De nem enge-
dem, csak, amit könnyen tud elvégezni. 
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Remélem drága Aladár bácsi jól van és Yvon-
kám neked sincs semmi bajod. Legközelebb töb-
bet írok. Millió puszi mindkettőtöknek Zuleyka, 
Gyuri, Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/639. (Cziffra autográf) 

Bruxelles, postabélyegző kelte 1958. május 22. 
Drága Yvonnekám! 
Itt vagyunk Bruxellesben. Nekem itt concertem volt 
a Luxemburgi Radio nagyzenekarával. Nagyon jól 
érezzük magunkat és még néhány napot itt töltünk. 
Nagyon szeretnénk már látni és reméljük, hogy job-
ban érzi magát. Ha visszatérünk Montigny-ba, 
írunk. Sok-sok csók Cziffra György, Zuleyka, Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/640. 

Montigny, 1958. június 16. 
Drága Yvonnekám, 
Levelezőlapodat megkaptuk, nagyon köszönjük. 
Kéréseddel kapcsolatban csak annyit, hogy azt a leg-
nagyobb örömmel teljesítjük, ha más ilyen irányú 
kérésed lenne, azt is boldogan. Mindig írd csak meg 
mi az, amire neked szükséged van, azt mi elküld-
jük. El tudom gondolni mennyire hiányzik Aladár. 
De nézd, Yvonnekám, Te, aki olyan okos is vagy, 
nem csak végtelenül jószívű és tehetséges, fájdal-
madon és bánatodon belül, t u d n o d kell azt, hogy 
számunkra is pótolhatatlan. Drága Aladárnak 
utolsó időkben már mennyit kellett szenvednie, 
szervezete már nem bírta tovább. Mi is sokat gon-
doltunk Reá és Reád, mindig csodáltuk azt a hő-
sies harcot, amit Aladár az életért, Te pedig az ő 
éle tének megmentéséért folytatattatok. Mi őszin-
tén szólva már régebben el voltunk készülve erre 
a csapásra, azért mégis nagyon megdöbbentett, 
megrázott a hír. Öcsivel napokig nem lehetett be-
szélni. Hiszen tudod mennyire szerette Aladárt. Elő-
ször sírt, sírt, azután egyszerűen nem tudta elhin-
ni azt, hogy Ő nincs többet. Gyuri napokig nem ült 
zongorához, lemezfelvételeit sorba lemondta, pe-
dig négy új lemezre való műsort várt már akkori-
ban Amerika tőle. Hiába… nem volt kedve egyi-
künknek sem semmihez. Mindannyian szótlanok 
voltunk akkoriban. Még ma is, ha valamelyikünk 
említést tesz Róla, könnyesek lesznek szemeink. De 
hát Yvonnekám, bele kell nyugodnunk a megvál-
tozhatatlan nagy, Isteni Akarat bölcsességében. Mi 
sem tudjuk elfelejteni soha. 

Azonban Gyurival beszéltük, milyen jó is len-
ne, ha Te velünk tudnál lenni csak legalább pár na-
pot is. Jól éreznéd Magad velünk. Egy-két utazás-
ra is velünk jönnél, ha lenne kedved. Az utazásokból 
úgyis nagyon kivesszük részünket. Mostanában 
(mióta kijöttünk), annyit jövünk-megyünk, hogy 
Magyarországon még álmunkban sem reméltük ezt 

a nagy-nagy sürgés-forgást, ami itt Gyurit körül-
veszi. Meghívásai Dél-Afrikától, Angliától, Dél-
Amerikán és Ausztrálián keresztül a világ legkü-
lönfélébb országaiig, mindenfelé kiterjednek. 
Persze sokat lemond ezekből. Úgy néz ki hála Is-
tennek, hogy talán most van sikereinek csúcsán. Az 
itteni (bordeaux-i és párizsi) lapok úgy emlékeznek 
meg egy-egy hangversenyéről, mint a korunk 
legnagyobb pianistájáról. Londonban a „The Times” 
úgy ír Róla, mint Fr. Liszt-ről. Az itten most meg-
jelent új lemezéről úgy vélekedik a kritika, hogy „az 
ember még akkor sem hiszi el, hogy ilyen zongo-
rázás van, ha hallja azt”. Hát ennél többet nem is 
kívánhatunk az Istentől, Yvonnekám, azt hiszem. 
De annyi megalázás, hátba támadás, rosszindula-
tú „fúrás-faragás” etc. etc. után, végre megkapta az 
őt megillető teljes elismerést. Te tudod igazán 
Yvonnekám, hogy ez nem dicsekvés részemről, de 
olyan jól esik ezt éreznem és tudom, hogy végre 
annyi sok nyomorúság, szenvedés és annyi sok gya-
korlás után (ami már néha úgy nézett ki, hogy a 
semmibe veszik) mégis az igazság győzött. Tudom, 
Te is velem örülsz. És velem örülnek többi baráta-
ink is. Öcsikénk is nagyon nagyot haladt, amióta 
kint vagyunk. Nem csak az, hogy ma már úgy be-
szél franciául, hogy alig veszik észre az idegensé-
gét, hanem a zongorázása is nagyot fejlődött. A Cor-
tot nagyon lelkesedik érte és nagy jövőt jósol 
neki. Beethoven nehéz szonátáit olyan megértés-
sel és nagy fantáziával játssza, hogy mindenki, aki 
csak ismeri őt, nagy elismeréssel beszél róla. Pedig 
Öcsi el akarja végezni a karnagyképzőt is. Azt 
mondja, „milyen jó lesz majd apával együtt, kö-
zösen adni hangversenyeket”. Úgy tervezi, hogy 
majd ő fogja vezényelni az apja zenekari concert-
jeit. Bár már ott tartsunk, Yvonnekám. De ahogy a 
többi dolog is eljött, reméljük ez is valóra válik. 

Szegény A. Cortot-t, most tíz nappal esett ágy-
nak, kórházba vitték, és már meg is operálták. Vak-
bél irritációja volt. De ma már hála Istennek jobban 
van és e hónap végén már együtt lesz Gyurival a 
conservatorium utolsó éves zongoranövendékei-
nek diplomavizsgáján, ahová meghívta Gyurit, mint 
tiszteletbeli jury-t. Mi elsején utazunk ismét Lon-
donba. Lemezfelvétele lesz Gyurinak, de most a 
„His Masters Voice”-szal. A Londoni Philharmo-
nia kíséri, dirigens: Vandernoot.40 Ez után megyünk 
Hollandiába, Scheveningenbe. Nyári koncert. 
Ugyancsak nyári koncert lesz az ez után követke-
ző is Belgiumban (Ostende). Olaszországba októ-
berben megyünk megint. Ott a milánói Scala-ban 
és a torinói rádiónál lesz két nyilvános közvetítés. 
Tudom, Gyuri is, mint már írtam Yvonnekám, java 
részét így is lemondja meghívásainak. Vigyázunk. 
Az egészség az első. Bármennyire is sok és hosszú 
ideig nem volt módja Gyurinak ezeknek a nagy vi-
lágvárosoknak dobogóin megmutatni tudását, 
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azért mégis éppen most kell vigyázni, hogy ez most 
már meg is maradhasson továbbra is. 

Yvonnekám, a kotta megy, nyugtasd meg Ala-
dár tanítványát, reméljük két héten belül már ott 
is lesz. Írjál pár sort Magadról, ha lehet, minél töb-
bet. Milliószor csókolunk mindannyian. Vigyázz 
Magadra. Sok-sok szeretettel: Zuleyka, Gyuri, Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/641. 

Montigny, postabélyegző kelte 
 1958. augusztus 25. 

Drága Yvonnekám, 
ne haragudjál, hogy ilyen későn válaszolok sora-
idra, de csak most jöttünk vissza a nyaralásunk-
ból. A Riviérán töltöttünk pár hetet. Visszatérésünk 
után a szokásosan sok reánk váró levelek között 
nagy örömmel találtunk rá a Te leveledre is. Így 
most válaszolok is rá. 

Kéréseddel kapcsolatban annyi a megjegyezni 
valóm, hogy erre mi már akkor gondoltunk, ami-
kor Aladár első micro lemeze megjelent és a véletlen 
folytán nálunk maradt (aminek mondanom sem 
kell, nagyon örülünk). Tehát mi már több alka-
lommal meghívtunk illetékes embereket, hogy 
bemutassuk Aladár művészetét. Jelen voltak a pá-
rizsi Pathé-Marconi igazgatóságától, más alka-
lommal pedig a londoni „His Masters Voice” 
igazgatóságának művészeti igazgatója hallgatta 
meg nagy tetszéssel a lemezt. Mind a két cég azt 
mondotta, hogy már nekik van tudomásuk ezek-
ről a felvételekről, már régebben kaptak ajánlatot 
a pesti Hanglemez Vállalattól. Sajnos ezek első-
sorban üzletileg érdeklődnek a dolgok iránt és így 
mindannyiok válasza az volt, hogy művészileg 
gyönyörű, egyedüli, de üzleti szempontból sajnos 
nincs benne fantázia. Ez a párizsi vezetőség véle-
ménye volt. A londoniak még mutatnának valami 
hajlandóságot az iránt, hogy piacra vigyék, de ők 
is azt mondták, hogy ez jelen pillanatban náluk még 
nem időszerű. Később lehet róla szó. Most eláru-
lom Neked azt, hogy a mi gondolatunk Gyurival 
az volt, hogy számodra meglepetést akartunk 
szerezni azzal, hogy mielőtt Te még erről írtál vol-
na nekünk, mi már ezt meghallgattattuk az illeté-
kesekkel. Mindenesetre Yvonnekám a reményt 
mi nem adjuk fel és azon leszünk, hogy valamelyik 
vállalat forgalomba hozza. 

A Veled kapcsolatos dolgokról semmit sem tu-
dunk, mert Magadról egy sort sem írtál. A ház el-
adásával mi van? Van-e már kilátásod másik la-
kásra? Mert az én érzésem szerint is ez az első 
problémád, amit meg kell oldanod. Egészségileg 
hogy vagy? Vannak látogatóid? A Stravinsky mű 
megtanulásával hogyan áll Aladár tanítványa? Mi 
azt gondoljuk, hogy ezt a művet egy Aladár em-
lékére rendezendő hangverseny keretében fogják 

majd előadni. Mert az így lenne szép. Mi is szívesen 
ott lennénk akkor Veled. Ha másképpen nem is, de 
lélekben biztosan. 

Nagyon várom leveledet. Magadról írjál sokat. 
Nálunk megint a szokásos munka indult meg. Gyu-
rinak a hangversenyek, lemezfelvételek, Öcsinek 
a tanulás, nekem pedig az ezzel kapcsolatos mun-
kák és a házzal való teendők. Novemberben me-
gyünk hosszabb turnéra Amerikába, de ezt meg-
előzően van még egy hosszabb lélegzetű holland, 
olasz és angol turné. Ezeken is mint szokásosan, én 
is szintén ott vagyok. 

Yvonnekám, zárom levelem. Soraidat várjuk, 
vigyázz Magadra, mert egyszer még látni is sze-
retnénk Téged. Sokszor csókolunk mindannyian, 
Zuleyka 

 
Cziffra György mindig vonzódott a francia fővá-
roshoz. Talán ezért választotta Bécs helyett Párizst. 
„…valami kis szerencsével Párizsban is megszü-
lethettem volna” — írta életrajzi könyvében.41 Nem 
ott született, hanem Budapesten 1921. november 
5-én, de élete megfeleződött Magyarország és Fran-
ciaország között. Majdnem pontosan ugyanannyi 
évet töltött szülőhazájában, mint második hazá-
jában. 1968 óta francia állampolgár. És a franciák 
őszintén franciának, magukénak érzik ma is. Ezt 
tükrözi a Bibliothèque Nationale katalógusa is, 
amelyben személynevének nem a magyar György, 
hanem a francia Georges az elfogadott névformája. 
Ha a nevére rákattintunk, közel háromszáz talá-
latot kapunk. Ha ugyanezt tesszük Budapesten az 
Országos Széchényi Könyvtár katalógusában, ak-
kor az eredmény harmincnégy… 

Befejezésül idézzük újra Ferenczy Györgyöt: 
„A Cziffra-ügyből több tanulságot lehet levonni. 
Mondhatnám patetikusan, hogy nem éltem hiá-
ba, ha sikerült hozzájárulnom egy ilyen nagy te-
hetség kibontakozásához.” „A Kedves egykori bár-
zongoristájából a francia ‘Becsületrend’ lovagja, 
majd a Francia Akadémia tiszteletbeli tagja lett.”42 
 

 
A Rácz-hagyatékban fennmaradt ifj. Cziffra 
György (Öcsike) Rácz Aladárnak és feleségének 
írt két levele is. 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/125. 

Budafok, postabélyegző kelte 1955. június 27. 
Drága Aladár bácsi. 
Levelét s a fényképeket megkaptam, s nagyon 
megörültem neki. A vizsgákon is túl vagyok s él-
vezem a szünidő örömeit. Szerdán indulok nya-
ralni Mátraszentimrére onnan is küldök egy 
(pontos) levelet megadva a pontos címet. Ami pe-
dig a zongoravizsgámat illeti az kitünően sikerült. 
Ebben a pillanatban jöttek meg a telefonosok és 
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ennek nagyon örül a család. Az a pár óra amit Ala-
dár bácsinál töltöttem nagyon jó érzés volt nekem 
szívem mélyén őrzöm az emlékét. Remélem más-
 kor is lesz mód, hogy találkozhassunk. 

Yvonne nénivel együtt milliószor csókolja 
Unokájuk Öcsike 
u. i. 
Jó egészséget kívánok az egész családdal együtt. 
Választ várok Mátraszentimrére, ha elküldtem a 
címem. Szerető unokájuk Öcsi 
 
 
Rácz-hagyaték. Fond 10/126. 

Mátraszentimre, postabélyegző kelte 
 1955. július 7. 

Kedves Aladár bácsi és Yvonne néni. 
A csokoládét megkaptam s nagyon megörültem 
neki. Tegnap voltam a szent kútnál. Erről az a 
monda járja, hogy valaki épített egy templomot, 
ez előtt volt egy kút, és ennek az embernek meg-
jelent a Szűz Mária. Aki a templomot építtette an-
nak jelent meg a szűzanya, de ez a látomásba be-
lebolondult. Ezzel a vízzel kentek meg minket, 
ami a kútban volt és ezt a kutat a jelenés óta ne-
vezték el Szent Kútnak. Máskülönben sokat járok 
kirándulni, kitűnően érzem magam, jó a koszt, a 
levegő is kitünő, vannak barátaim is. Semmiből 
sincs hiányom mert anyu rendíthetetlenül kül-
dözgeti a csomagokat. Itt Mátraszentimrén jó-
formán csak tótok élnek a nyaralókon kívül, és itt 
a magyar beszédet oly ritkán lehet hallani mint 
fehér hollót látni az égen. Voltunk Galylyatetőn 
is és eggészen jól éreztem magam. Aladár bácsi 
hogy van? Egészséges? 

Milliószor csókolja magukat szerető unokájuk 
Öcsike 
(A levélhez mellékelt mátraszentimrei lapon 
Öcsike és zongoratanárnője, Schreyer Ibolya üd-
vözlő sorai olvashatók:) Milliószor csókolja és üd-
vözli magukat unokájuk Öcsike. — Ismeretlenül 
üdvözli Schreyer Ibolya 

SZEPESI ZSUZSANNA 
 
 
1Cziffra György: Ágyúk és virágok. 3. kiad. (Ford. 

Fedor Ágnes és Herczeg György. Sajtó alá rend. Vár-
nai Péter.) Zeneműkiadó, Budapest, 1984. 

2Határ Győző: Életút, I–III. (Kabdebó Lóránt 
magnófelvételei alapján kész. a szerző.) Életünk, 
Szombathely, 1993–1995. 

3Ferenczy György (1902–1983) zongoraművész. 
4Ferenczy György: Pianoforte. (A szöveget közread. 

Kocsis Zoltán.) Héttorony, Budapest, 1989. 

5I. m. 65. 
6I. m. 65. 
7I. m. 66. 
8Ferenczi Miklós Ferenczy György és Iványi 

Klára fia. 
9https://www.prae.hu/article/11957 
10I. m. 8. 
11Ráczék Torbágyi úti házának első tervezője az 

építésznek is kiváló Határ Győző (1914–2006) volt, 
eredeti nevén Hack Victor. 

12I. m. 65. 
131956. október 22-én még koncertet adott. Az utá-

na következő napokban hagyták el az országot. 
14I. m. 213. 
15A levelek szövegét a mai helyesírás szabályai 

szerint közöljük, megőrizve a levélírók írásmódjá-
nak sajátosságait. 

16Tátrai Vilmos (1912–1999) hegedűművész. 
17Jeanne-Marie Darrée (1905–1999) francia zon-

goraművész. 
18Adam Harasiewicz (1932) lengyel zongoraművész. 
19Leonyid Kogan (1924–1982) szovjet hegedű-

művész. 
20Darvas József (1912–1973) író, publicista, poli-

tikus, 1953 és 1956 között népművelési miniszter. 
21Herbert von Karajan (1908–1989) osztrák kar-

mester. 
22Pablo Casals (1876–1973) katalán/spanyol csellista. 
23Marguerite Long (1874–1966) francia zongora-

művész. 
24Doráti Antal (1906–1988) karmester. 
25Hermann Scherchen (1891–1966) német kar-

mester. 
26Hernádi Lajos (1906–1986) zongoraművész. 
27Frankl Péter (1935) zongoraművész. 
28Vásári Tamás (1933) zongoraművész, karmester. 
29Szemerére nem találtam adatot. 
30Rozsnyai Zoltán (1926–1990) karmester, ő ala-

pította a menekült muzsikusokból álló Philharmo-
nia Hungarica nevű zenekart. 

31Melles Károly (1926–2004) karmester. 
32Solti György (1912–1997) karmester, zongora-

művész. 
33André Mertens (1904? –1963) impresszárió. 
34Jean Bérard (18??–19??) impresszárió. 
35Vö. 26. jegyzet. 
36Friss Antal (1897–1973) gordonkaművész. 
37Alfred Cortot (1877–1962) francia zongoraművész. 
38Ismeretlen. 
39René Coty (1882–1962) köztársasági elnök 

(1954–1959). 
40André Vandernoot (1927–1991) belga karmester. 
41I. m. 172. 
42I. m. 66.

617


