Némethy Katalin Emlékkönyve (1939-1947)

Némethy Katalin VIII. oszt. tan.
Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki
által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak.
Gal. 6:14

Hit, remény, szeretet!
E három szó legyen
vezéred egész életeden át.
szeretettel
1939. II. 22.
Édesanyád
(Nemes Klára)
Kedves kicsi lányom, hogyha messze nézek
A jövendő titkos, ködös rejtekébe:
téged szeretnélek - várjon rád akármi igazán boldognak, jókedvűnek látni.
Nem kell ehhez hidd el, se vagyon, se pompa,
Királynak, gazdagnak rossz is lehet sorsa,
Ám a hívő lélek jól végzett munkája,
Nemtelen indulat, irigység hiánya
Azt is jutalmazza békés boldogsággal,
Ki az élet terhét becsülettel állja.
Budapest, 1940. május 3.
Szerető Édesapád
(Némethy László)

Senkire sem szorulni
a legnagyobb uraság!
Te ezek közé tartozz!
Miskolcz 1939. April 10
Húsvét hétfőjén
Szerető nagyanyád
Csomókád
(Szathmáry Sára)

Ha boldogan akarsz
élni, tanulj meg önzetlenül
szeretni, és zúgolódás nélkül
lemondani.
Szerető nagyanyád
(Janik Ilona)
Bpest 1940 január 20.

Kedves Kisunokám!
Sokan vannak és lesznek, akiktől
szeretet és ???.
Még többen, akiktől szeretetlenség,
irigység sőt ??? ???
osztályrészed.
Ezeket sajnáld meg és
felejtsd el. Azokat becsüld
meg és ne felejtsd. Ezek között
a Téged nagyon szerető
nagyapádat
(Nemes Bertalant)
Bpest 39 XI/13.
A nőiség tenger, mely mélyébe rejti gyémántjait,
s hullámain a nemtelen hajót tör, és összezúzva
partra vettetik; - melynek kifogyhatatlan
kincsei a hűség, édes dalt zengő s sziklákat ölelő habjai
a szerelem, messze ágazó korálljai az anyaszeretet; végtelen
tükörén a női méltóság ragyogva ömlik el, melyben a
cikázó villám semmivé lesz s az égető napsugár megtörik.
A nőiség fénylő csillag az ég kék mezején mely a felhők felett
is egyiránt ragyog. (Kolmár J)
Sok-sok szeretettel: Zitta Olgi
1947. V. 6-án. Baár Madas VIII. o.

Szabadon bűn és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát ...
(Madách)
Kedves tanítványomnak
Dr. Tálasi Istvánné
Anikó néni
Baár-Madas, 1947. május 12.

A márvány eltörik,
A rózsa elhervad,
De a mi szeretetünk
Örökre megmarad.
Szeretettel
Miskolc, 1939. ápr. 10.
(Vinczehidy) Sári

Mit írjak?
Semmit?
"Légy boldog".
Ennyit!
Szeretettel:
Sz. P. Márta
Bp. 1939. febr. 14.

Bp. 1939. febr. 15.
Piros Rózsa
Kék Nefelejcs
Engem soha el ne
Felejts!
Szeretettel
Bonn Olga

Emlékül
Ha majd egykor
Nem látsz engem
Gondolj reám
Szeretettel.
Bp. 1939. febr. 17.
Szeretettel:
Karner Gabi

1, 2, 3, 4
Kívánom, hogy boldog
légy.
Szeretettel:
F. Muriel
Budapest, 1939. márc. 9.

Emlékül
Csak két szót írok:
"Mindig" és "soha"
Légy boldog mindig,
És boldogtalan soha!
Szeretettel:
Bpest. 1939. márc. 10.
Dobrovits Zsuzsanna

Emlékül
Szófogadó gyermek
Kedves Isten előtt,
Éjjel-nappal nézi
Nagy szeretettel őt.
Szeretettel:
Dénes Éva

"Közeledjetek az Istenhez
és közeledni fog hozzátok!"
(Jakab apostol 4:8)
Szeretettel:
Dőry Ervinke
1940. máj. 9.

Minden nap egy sugárral többet!
Ez a női hivatás, a női eszmény.
Egy sugárt a szívbe, s egy sugárt a szívből.
(Dr. Ravasz)
Sok szeretettel
Gyarmath Piroska

Az embernek három útja van
a helyes cselekedetek felé.
Először az elmélkedés; ez a
legnemesebb.
Másodszor az utánzás; ez a
legkönnyebb.
Harmadszor a tapasztalat; ez
a legkeservesebb.
Confucius.
Katinak sok-sok szeretettel a
Baár-Madasban eltöltött évek emlékére:
Nelli
(Pernyey Kornélia)
Csillaghegy 1947. május 2.

Reszket a bokor, mert Madárka szállott rá ...
Szeretettel
Sári.
1941. ápr. 20.

1940. V. 10.
"Hit, remény, szeretet"
Ha megtartod e három szót
Nagyon boldog lehetsz!
Emlékül
Szeretettel
Máthé Judit

Szerelemben ismerik egymást az emberek,
mert szeretik;
barátságban szeretik egymást,
mert ismerik.
(Rochefoucauld)
1946. VII. 1.
Mándy Tamás

Gewagnet mit Mut im
Kampfe des Lebens,
Bezuget Gefahr, der Feind
fugt vergebens.
Zur fdl. Erinnerung
an Deine Klassenkameradin
Karin Beyer
Bp, den 22. IV. 1942.

Nincs nagyobb szenvedés,
mint az a tudat, hogy másnak
szenvedést okoztunk.
/:Jókai:/
Budapesten, 1941. jún.13.
Muzsnai Ágnes néni

Előtted a küzdés,
Előtted a pálya,
Az erőtlen csügged,
Az erős megállja.
S tudod mi az erő?
Akarat!
Mely előbb, vagy utóbb:
De borostyánt arat.
Bpest, 1942. II. 17.
Szeretettel
Verdes Margit.

"Mit mikor és miként kell
szólani, az a bölcsesség nagy titka."
(Kölcsey)
Baár-Madas 1942 január
Kedves kis tanítványomnak szeretettel
Jaschikné Klári néni

Szeretettel
Bp. 1941. nov. 3.
dr. Pázsitné Kató néni

Kedves tanítványomnak
szeretettel:
Budapest, 1942. I/31.
Dr. Pankotay Ella

Mindaz aki él örüljön
mert az élet mindenkinek
kivételes szent örömül jön.
(Ady)
Sok-sok szeretettel
Bpest, 1943. III. 4.
Krátky Nóra

Boldogok, a kiknek a szívök
tiszta, mert ők az Istent
meglátják.
(Máthé ev. 5.)
Szeretettel gondol reád
Bp. 941. V. 11.
Fanny néni

Nach Wahrheit forschen
Das schönes lieben,
Gutes wollen und
Bestes tun.
Zur Erinnerung
an Deine
Trunkwalter Zsuzsa
Budapest 1941 XI/5.

Szeretettel
1941. XI. 3.
Józsa Éva
III. a)

Légy mindig mindenkihez
jóakaratú, keresd az igazságot,
szeresd a szépet,
erre kér szeretettel
Csányi Mária néni
Baár-Madas 1943. június

Es gibt nur ein Heldentum
auf der Welt: die Welt
zu sehen wie sie ist,
und sie zu lieben.
(Romain Rolland)
Szeretettel
Poós Éva
Bpest 1947 V. 19

Emlékül.
Isten Téged azzal
Sohase büntessen,
hogy akit Te szeretsz,
Téged ne szeressen.
Szeretettel osztálytársad
Virány Anci
Bpest. 1941. XI. 12.

Kati!
Van, aki fél a változástól. Pedig létrejöhet-e valami változás nélkül; van-e az össztermészet
számára ennél valami kedvesebb és megszokottabb? Tudsz-e fürdeni, ha a tüzelőfa el nem
változik; tudsz-e táplálkozni, ha az ételek el nem változnak; általában történhetik-e valami
hasznos változás nélkül? Nem látod-e, hogy a magad elváltozása hasonló valami és ugyancsak
szükségszerű velejárója az össztermészet rendjének?
(Marcus Aurelius)
Aki ezt mondta, már több, mint ezer éve halott. De szava ma is igaz. Érettségi előtt állunk,
repülnek a napok, aztán ... hát igen, kilépünk az életbe. Ne félj a küzdelemtől, sorsod puha
fészekből való kiröppenésétől, hogy célodat betölthessed, ennek is meg kell történnie. Fogadd
bátran az életet.
Szeretettel
Aldobolyi-Nagy Zsuzsa
Budapesten, 1947. máj. 7-én

Bp. 1943. III.
Emlékül.
A boldogság a szótárban
főnév. Az életben ige, mit a
múltban emlékezettel,
a jövőben reménnyel mondunk ki.
Jelene nincs.
Szeretettel
Ny. (Nyírő) Réka

Soyons toujours trois,
Vous, L'amitié et moi.
(Legyünk mindig hárman,
Te, a barátság és én.)
Liliane dr Châtel
Budapest, le 22. III. 1941.

Emlékül
Az Isten nekünk két
szárnyat adott:
Az egyenességet és
a tisztaságot.
Szeretettel:
Budapest, 1942. II. 16.
v. (vitéz) Filep Judit

Emlékül
Ne ismerj nagy gondokat soha!
- s a kis bajok is csak azért háborgassanak
meg néha, hogy örömed és
megelégedésed, miként az ég, ha a fellegek
szétoszlanak, csak annál ragyogóbb
és fényesebb legyen!
Szeretettel:
Szaplonczay Margit
Budapest, 1942. I. 30-án.

Emlékül
Vígan élni ó de jó!
Szeretettel:
Szaplonczay Margit

Ha gyermekekkel áld meg majd az Isten,
Olts gyermekid szívébe jellemet,
Szeplőtelent s megtántoríthatatlant.
És nem szükség, hogy mást is adj nekik,
Mindent adál, ha jellemet adál.
(Petőfi)
1946. VII/4.
Benke Balázs

Wahre Liebe ist die, die immer und
ewig sich gleich belibt,
Wenn man ihr alles gewährt,
wenn man ihr alles versagt.
/:Goethe:/
Szeretettel gondol Rád
Rékainé dr. Quandt Alice
Budapesten, 1942, március 25-én.

"Legyen hát célod: Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad:
Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet."
(Madách)
Szeretettel:
Budapesten, 1943. ápr. 24-én
Kováts Klára néni

Emlékül!
Legyen élted üde, mint a tavasz,
Szereteted forró, mint a nyár,
Élted mindenben gazdag, mint az ősz,
Lelked azonban hófehér, mint a tél.
Szeretettel osztálytársad
Bp. 1943. III. 4-én.
Durst Ili.

Bátor igyekezetnek minden
lehetséges s csak annak
orvosolhatatlan helyzete,
ki önmagát hagyja el.
/Teleki László/
Szeretettel:
1943. XII.
(Komáromy) Pálma néni

"Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek;
a mint én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást.
Erről ismeri meg mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretni fogjátok."
Ján. 13:34-35.
Katikának szeretettel
Bálint Erzsébet néni

Megelégedést, szerencsét,
boldogságot ne künn
keress, de magadban.
Budapesten, 1942. jan. 29-én
Szeretettel
Györgyi néni
(Koriger Ágostonné Fodor Györgyi)

... Míg gyermekek voltunk, Gondot nem ismertünk,
A fészket elhagytuk, és majdnem elvesztünk,
Az ami álom volt, szertefoszlott s elszállt
S az mi éltetőnk volt, Keserűséggé vált,
Keserűséggé vált.
Anyám imakönyvét vittem el magamnak
Megállottam véle szörnyű viharokban
Pusztító vérözön minden baját s vészét ...
Vidd hát el magaddal anyád imakönyvét
Anyád imakönyvét
Katinak 1946. júniusában
Gulyás István
"Legtöbb az ember akkor, mikor látja, hogy olyan kevés."
(Ravasz L.)
Katinak sok szeretettel:
Bp. 1947. V. 1.
Andik Márti

Ha az ember mosolyog,
hozzátesz valamit arasznyi életéhez
(Byron)
T. Klári néni
(Tóth Klára)
Baár-Madas 1947.
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