


Az 1961-ben 
érettségizett
IV. a osztály 
felújított tablója
a félemeleten
van kifüggesztve.



Nagy Erzsébet tanárnő osztályának ballagása 1961 májusában 



Nagy Erzsébetet, Böske 
nénit az ELTE 
Bölcsészkaráról helyezték 
át a Trefortba 1958 
nyarán, amikor az első 
gimnáziumi osztályt már 
kijártuk. Ő lett az új 
osztályfőnökünk. Eleinte 
furcsállottuk, hogy nem ír 
részletes vázlatokat a 
táblára, magunknak kellett 
jegyzetelni. Így aztán mi is 
megtanultunk 
slágvortokban felelni.



Az első kirándulás, amelyre Erzsi nénivel 
mentünk, a Mátrába, Ágasvárra vezetett. Nem 
indult jól, de nagyon jól sikerült. Az 
előkészületek során Erzsi néni kijelentette, hogy 
a nadrág – lányokon – erkölcstelen viselet. Puff 
neki – gondoltuk. Mi azért nadrágban mentünk, 
Erzsi néni pedig szoknyában jött. (Az érettségi 
találkozókon sem láttuk őt sohasem nadrágban.) 
Nos, Ágasváron este összebeszéltünk néhányan, 
hogy kora reggel felmegyünk a közeli 
hegycsúcsra napkeltét nézni. 

Ezt Erzsi néni is megtudta. Hajnalban aztán leesett az állunk, mert ő is 
felkapaszkodott velünk – szoknyában. (A turistaháztól a csúcshoz vezető néhány 
száz méteres útszakasz köves és nagyon meredek.)

Hajókiránduláson



A megjelenése mindig 
nagyon foglalkoztatott 
minket. Visszafogott, szolid 
eleganciája később is példa 
volt számunkra. A frizurája 
egyszerű, de mindig 
rendezett volt. Ruhatárában 
semmi hivalkodó darab nem 
volt, inkább a klasszikus, 
időt álló stílus jellemezte. 
Életmódja még érett felnőtt 
korunkban is meghatározó 
példát jelentett számunkra. 

„Nem elhagyni, nem elhanyagolni magunkat” – mondogatta többször.



Erzsi néni minden érettségi találkozónkon jelen volt. 2015-ben, 94 évesen is 
mozgékony, szellemileg friss volt, az egyik étteremben a pincérek nemrégiben

azt hitték, ő is osztálytársunk volt.

2016-ban 2018-ban



Nagy Erzsébet részt vett az osztály hatvan éves érettségi találkozóján
2021 novemberében az iskola épületében,

néhány héttel a száz éves születésnapja előtt.



Drága Erzsi néni!

Hálával és szeretettel gondolok a Trefortban töltött évekre, az ott tartott történelem 
óráidra. A tartalmas jegyzetelésekre, a következetes, logikus gondolkodás 
elsajátítására, a történelmi forrásokból építkező fantasztikus előadásaidra 
számtalanszor emlékeztem tanári munkám során. Ezek a történelem órák nagy 
szerepet játszottak abban, hogy én is a történelem szakot választottam. Az egyetemi 
években latin óráid tovább erősítették bennem, hogy a tanár biztos szakmai 
felkészültsége teremti meg a diák tudásának alapját. „Sapientia est sanitas animi”
(A bölcsesség: a lelki egészség), ahogy Cicero vallja. De meg is fordíthatnám:
A lelki egészség: a bölcsesség. Drága Erzsi néni, a Te életed ezt bizonyítja.
Számunkra Te vagy az etalon, a követendő példa, hogy a fizikai és a lelki erő mögött a 
hitnek és a tudásnak óriási szerepe van. 

2021. november

Ezen egyik egykori tanítványa, akit a tanárnő a gimnáziumban és az egyetemen is tanított, így köszöntötte:


