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éves, Ő az érzékenyebb alkat, kiskora óta 
nyaranta ott van a csopaki művésztelepen. 
Ö volt a legkisebb, de a nagylányok is 
befogadták, Itt nemcsak rajzolnak, de fil-
meket néznek, és nagyszerű előadásokat 
hallgatnak. Világ lubickol az egészben 
Az, hogy ő ennyire kötődik Magyaror-
szághoz, az nagy részben Csopak érde-
me. Engem is meghívunk, s néha tanítom 
is a fotósokat. Virág egyszer odasúgta,. 
Pépa, olyan jó, hogy te itt nem a nagy 
apám vagy, hanem Tanár úr. 

• Pépa? 
• A Péterpapából hozta össze Virág, én 

meg élvezem a nevem meg a kapcsolatun-
kat Most nyáron József Attilát tanítottam 
neki. Ültünk a díványon egymás melleit, ő 
mondja: Dolgozni csak pontosan, szépen,, 
Jaj, mondom. Virág, annyi mindent sze-
retnék még átadni neked! Ne félj, Pépa. 

sok mindent adsz még, és megölelt. Virág 
fuvolázik. és megszereztem a Tavaszi szél 
vizet áraszt fuvolaátiratát. Amikor elküld-
tem neki, ezt írta vissza, te. Pépa, én ettől 
elolvadok...! Ahogy megy az idő, egyre 
jobban hiányoznak. Csak a nyári vakáci-
óra jönnek haza. Editet még jobban meg-
viseli a hiányuk. Nekem sok az elfoglalt-
ságom tanítok, fényképezek, új könyvön 
dolgozom, két év múlva nagy kiállításra 
készülök. Betöltöttem a hetvennyolcat, 
de nem úgy élek, és főleg nem úgy gon-
dolkodom. De az, hogy messze van a csa-
lád, az egyre fenyegetőbb, egyre rosszabb. 
Virággal Skype-on beszélünk. Van, hogy fél 
órát fuvolázík nekünk. .Mindenfélét, amit 
tanult. De a végén mindig a Tavaszi széllel 
búcsúzik, Utána sokáig visszhangzikk ben-
nem. Virágom, Virágom...   

Nők Lapja 2015/48 

Nagyvárad és Bihar megye társadalmi és közéleti kultúrájának fejlesztésében, hervad-
hatatlan érdemi munkát fejtett ki a Cziffra család. Cziffra Gerő már a 19. század ötvenes 
éveiben, mint e város életének egyik vezér-egyénisége tűnt fel.  Felesége, Markovits 
Berta (Medgyesborzás 1850 – Nagyvárad 1916).  Testvére Cziffra Fanni.  Fia, dr. Cziffra 
Kálmán előbb, mint fő szol gabíró, majd pedig, mint Nagyvárad főispánja tevékenyke-
dett a polgárság érdekeiért. 

Dr. Czifra Kálmán (Nagyvárad 1874 – Nagyvárad 1950) Főszolgabíró, aljegy-
ző, főispán, képviselő Középiskoláit kitűnő eredménnyel végezte a Premontrei 
Főgimnáziumban, majd jogi tanulmányokat folytatott. A diploma megszerzése után köz-
hivatalt vállalt, s rövidesen főszolgabírói feladatokat látott el, a biharkeresztesi járásban, 
ahol tizenkét évig tevékenykedett. Érdemei elismeréseként vármegyei aljegyzőnek 

választották.  Felesége, Zathureczky Paulina. 1916-ban Berettyóújfalu választott or-
szággyűlési képviselője.1917-ben Hlatky Endre halála után, Nagyvárad város főispánja 
lesz. Egy kiváltságos tehetséggel megáldott, erős intellektus, egész energiáját és mun-
kaakaratát vitte be e főispáni állásba. Ám az első világháború sajnos beleszólt a bé-
kés építőmunkába. Az ország második legnagyobb vármegyéje, Biharország intézmé-
nyeiben, népében és vezetőségében hatalmas küzdelemre kényszerült azon viszonyok 
között, amelyekbe a négyéves háború belekényszerítette. Több, mint félmillió embert 
gondozott, dirigált, etetett az az óriási, egy pillanatig sem akadozó gépezet, amely Bihar 
közigazgatása volt. A világháború előre el nem képzelt dimenziói, emberélet és anyag-
pusztításban, a kereskedelmi forgalom és közlekedés megbénításában és minden egyéb-
ben, melyek a húszas éveket a kultúremberiség életének legválságosabb korszakává 
tették, hihetetlen változást idéztek elő az emberi együttélésnek régi formációjában és 
emberfeletti feladatokat róttak azokra, akiket sorsuk a város élére állított. Ebben az idő-
ben a termelés, útépítés, javítás, aratás munkáinak egy jelentős részét, hadifoglyokkal 
végeztették a járásokban. Dr. Cziffra Kálmán intézte a hadifoglyok munkáltatását a vár-
megyeházán és nem csak itt, hanem országos jelentőségű volt az a tervezete, amely 
a hadifoglyok munkábaállításával megmentette az ország termését. 1916-ban az erdélyi 
menekültek segélyezésével végzett munkával bebizonyította, hogy a szív és a fokozott 
kötelességtudás embere, s élén állott minden hadsegélyező és a háborús évek nehéz-
ségein könnyítő munkának! Az impériumváltás után itt maradt a nagyváradi magyar 
közösség kiváló tagjaként, végezve nemzetmegtartó tevékenységét. Közhivatalából fel-
mentve, a Bihar megyei Takarékpénztár ügyvezető elnöke lesz, s az intézmény érdekelt-
ségéhez tartozó iparvállalatok igazgatósági tagja. Emellett az Erdélyi Római Katolikus 
Népszövetség alelnöke, az Országos Magyar Párt központi intéző bizottságának tagja, 
valamint a Nagyváradi Katolikus Népszövetségnek is elnöke, s mint ilyen, a keresztény 
magyar szellemiség hordozója. Tagja a Jászói Premontrei Öregdiákok Egyesülete ve-
zetőségének. 1938-ban mint az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség alelnöke, részt 
vett a budapesti III. Eucharisztikus Kongresszuson, s ott rövid beszédet is mondott. 
1923-ban megalakult Gödöllőn a Jászópremontrei Iskolák Barátainak Szövetsége. A 
Szövetség célja volt az összetartás, egymás iránti barátság. A Rend, annak intézményei 
és az új tanítványaira való odafigyelés, a végzett diákok továbbtanulásának elősegítése. 
1940–44 között dr. Cziffra Kálmán ismét Bihar megye főispánja lett. Az 1942–43-as 
tanévben megindult az előkészítő munka, melyben dr. Cziffra Kálmán, dr. Hlatky Endre 
nagyváradi főispán dr. Schriffert Béla apostoli kormányzói helynök, dr. Soós István pol-
gármester és dr. Thury Kálmán ny. táblaelnök vettek részt. 1943. június 29-ére tűzték 
ki a Szövetség nagyváradi tagozatának megalkulását. Igen nagy számban gyültek ösz-
sze a régi nagyváradi tanítványok. Sok évfolyam, az ötvenévesektől egészen a húsz-
évesekig, ekkor tartotta érettségi találkozóját, úgy, hogy a renovált díszterem egészen 
megtelt a régi tanítványokkal, akik mind vezető, vagy más fontos szerepet töltöttek be 
Nagyvárad és Bihar megye életében.  Dr. Cziffra Kálmán korelnök az előkészítő munka 
során kialakult álláspontnak megfelelően javasolta, hogy a kerületi elnöki teendőket 
bízzák dr. Hlatky Endre főispánra. Az alakuló közgyűlés egyhangú lelkesedéssel válasz-
totta meg dr. Hlatkyt. Dr. Gerinczy Pál prépost-prelátus köszöntőjéből idézek néhány 
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gondolatat. „Úgy hiszem, mindnyájan érzünk és hordozunk magunkban valamit abból 
a szellemből, melyet tanáraink közöltek velünk s annak a tanító és neve-lő munkának 
hatásaiból, amelyek e falak között alakítgattak bennünket és fejlesztették szellemünket. 
A közös sztigma ugyanannak a kéznek a nyoma mindnyájunk lelkén, állít bennünket egy-
más mellé és mint a középkori templomok kövei a mesterek jeleivel, úgy vagyunk mi is 
megjelőlve e közös szellemi örökséggel!” Dr. Cziffra Kálmán szálas alakjával, hófehér 
hajával olyan volt, mint egy pátriárka... Mindenki tisztelte, szerette s nagyrabecsülte 
egyenes jellemét, segítőkészségét! 

Ifj. dr. Cziffra Kálmán (Biharkeresztes 1903 – Budapest ?) Jogász, köztisztvi-
selő, a szalárdi járásban a csendőrség vezetője, a Szent Imre Kollégium elnöke 
A Nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban érettségizett 1920-ban. Bár Budapesten 
beiratkozott a Műegyetemre, de egészségi okokból kénytelen volt félbeszakítani. Majd 
a Tudományegyetem Jogi fakultásán 1930-ban szerzett diplomát és ledoktorált. Már 
egyetemi hallgató korában (1927) belépett a székesfővároshoz tisztviselőnek a Jogi 
osztályra. Lelkiismeretes munkája elismeréseként fokozatosan haladt előre a hivatali 
ranglétrán. Ezzel egy időben a Szent Imre Kollégium Ifjúsági klubjának elnöke lesz, 
széles körű tevékenységet bonyolít, remek szervező. Hasonlóképpen szinte minden 
ifjúsági mozgalomban – abban az időben – tevékeny munkát fejtett ki Széles látókörű, 
kitűnően felkészült vezetői képességekkel rendelkezett. Életét és pályafutását a kö-
zösségért áldozatot vállaló, fáradhatatlan tenniakarás jellemezte. Ebben is édesapja 
példáját követte. Számtalan szakcikke jelent meg, s a jogalkotók is figyelembe vették 
javaslatait.

 
Dr. Cziffra András (Biharkeresztes 1911 – Budapest 1988) Jogász, újságíró, zene-

kritikus, sportvezető A Premontrei Főgimnáziumban tanult mindaddig, amíg az iskola 
működése elé akadályok nem gördültek. Ekkor Budapestre ment és a Munkácsi utcai 
Reálgimnáziumban érettségizett. Utána jogi tanulmányokat végzett, majd jogtudomá-
nyi doktorátust szerzett. Már egyetemi hallgató korában eljegyezte magát az irodalom-
mal és az egyetem jogi szemináriumának kiadványában, feltűnést keltő szaktudással 
írt jogi szakcikkeket. 1931-ben újságírói pályára lépett és mint kiváló képzettségű ze-
nekritikus a Budapesti Hírlapnál kezdte újságírói pályáját. Az újság szerkesztője látva 
rátermettségét, tehetségének újabb érvényesülési teret nyitott akkor, amikor a lap egyik 
legfontosabb munkakörében, a külpolitikai rovathoz osztotta be. Parlamenti tudósításait 
az illetékesek nagy figyelemmel kísérték. Zárt körben gyakran kikérték a véleményét 
a nemzetközi politikai helyzet értékelésénél. Gyakran járt nyugat-európai országok-
ban, s jó kap csolatot ápolt a szakma jeles képviselőivel. Igyekezett távol tartani magát 
a szélsőséges politikai csoportosulásoktól. Mivel világosan látta a második világháború 
várható végkimenetelét, többször is hangot adott angol barátságának, nem kis veszély-
nek téve ki magát... Igen aktív szerepet vállalt a MAC sportegyesület vezetőségében, 
főként az atlétikai szakosztály tevékenységét kísérte figyelemmel s támogatta őket. 
Országos hírű bridzsversenyző is volt évtizedekig. Bár nem igazán rajongott érte, kine-
vezték osztályvezető helyettesnek a Belügyminisztériumba.  

Cziffra Berta (Nagyvárad 1902 – Nagyvárad 1994) A Katolikus Missziós Leányklub 
elnöknője. A Premontrei Főgimnázium első magántanulói között szerepelt, mert a nők 
akkor csak magántanulóként szerepelhettek a Főgimnázium diákjai között. Mint 
az egykori okiratokból (bizonyítványokból) kiderül, azok a leányok, akik vállalkoz-
tak, mint magántanulók gimnáziumot végezni, nagyon komolyan vették feladataikat, 
s szinte mindannyian kitűnően vagy jelesen végeztek. Cziffra Berta is közéjük tarto-
zott, s mindvégig kiváló tanuló volt! Emellett részt vett a gimnázium minden nyilvá-
nos ünnepélyén, valamint az Önképzőkör és a Zeneegylet tevékenységeiben. Érettségi 
után, mint a keresztény társadalom kiváló tagja, a Katolikus Misszió Leányklubjának 
elnöknője, részt vett minden kulturális, egyházi tevékenységben. Lelkesen foglalkozott 
a szegénysorsú gyermekekkel, részt vállalt az Árvaház felügyeletében, problémáik meg-
oldásaiban. Az 1930-as évek második felében, nagy örömmel és értékes tapasztalataival 
csatlakozott a Scholtz Klára szociális növér (szürke apácák) által vezetett Katolikus 
Nőegylethez, a mónikásokhoz. Az évek folyamán együtt, igen sok értékes tanfolya-
mot, missziós előadást, műsort rendeztek. A találkozóikat folyamatosan és rendszeresen 
kéthetenként tartották s a mónikás asszonyoknak egész életre szóló élményt szereztek az 
ott hallottakkal, közös programokkal. Volt elsősegély-nyújtási tanfolyam, családi gazda-
sági tanácsadás, ételreceptek, novellák, versek stb. Évente megrendezték a Karácsonyi 
vásárt, amelyen a tagok készítményeit árúsították: iparművészeti cikkek, sálak, pulóve-
rek, kesztyűk, szalvéták, gobelinek, horgolt terítők, üdvözlő lapok, karácsonyfadíszek, 
tea, sütemény stb. A befolyt összeget a szegény sorsú gyerekek felruházására, lábbelik 
vételére fordították. Igen szép életkort ért meg, teljes szellemi képességek birtokában. 
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