
Az utolso Maria-lanyok
btven ev tavlatab61 visszanezve

1998. december 8-an a budaorsi .,Ma-
ria lanyok" utolso csoportjanak tagjai
talalkoztak a budaorsi tempi om ban,
ahol az 1948-as fogadalomteteluk 50.
evforduloja alkalmabol unnepi, hala-
ado szentmise kereteben koszontek
meg a Szuzanya -vagy amikent ok
nevezik Egi Edesanyank -partfogasat,
kozbenjarasat.

A templomban elhangzott szentmise
halaad6 felajanlasat. egy szinten vala-
mikori buda6rsi Maria-lany, a sokak al-
tai Etus nenikent ismert Magyar Endre-

(' ne fogalmazta meg unnepi "szeretet-le-
veleben", melyet a szentmise alkalma-
b61 felolvasott az egybegyaltek elott.
-Kik voltak a Maria-lanyok? -kerdez-
tuk ot az iinnepi megemlekezes utan.
-A regebbi buda6rsiek meg emlekez-
nek ra. hogy a mill posta helyen volt az
ugynevezett leanyiskola. Bar az elneve-
zes sokaig fennmaradt. akkor is, ami-
kor mar fiuk-lanyok vegyesen jartak
ide, az en gyermekkoromban meg a fi-
ukt61 elkul6nitetten tanultunk itt. az ir-
gal mas -mas neven "kedves" -nove-
rektol. Oket 1884-ben egy bizonyos
Krammer Istvan hozta ide, Buda6rsre.
A noverek aldozatos munkajukkal. csa-
ladias legk6rG, am de igen szigoru ne-
veltetesben reszesitettek benniinket.
fgy iskolanknak. amelyben ugynevezett
"Maria-tarsulat" mGk6d6tt. mindenkire
nezve k6telezo iratlan szabalyai voltak.

r, melyeket nekiink Maria-lanyoknak, a
"SzGzanya Gyermeinek" mindenkor be
kellett tartanunk.
-De hogyan valhatott valaki Maria-
lannya?
-Lepcs6zetesen, negy fokozat utan.
Ezek mindegyike ket-ket evet jelentett.
amit egy-egy jellegzetes slinG szalag jel-
zett, valamint a hozzajuk tartoz6 erem.
Az elso a lila szalag volt, az ugynevezett
..Orangyal"eremmel, majd a piros k6-
vetkezett, amely "Jezus Sziv" eremmel
parosult. ezt k6vette a sarga slinG az
..Oltari Szentseget" jelkepezo eremmel.
s csak ezutan lehett valaki val6ban Ma-
ria-lany. Ma mar sokan j6kat mosolyog-
nanak azokon a szabalyokon. amelyek-
nek akkor engedelmeskedunk kellett!
De bizony ezeket betartani az akkoriban
cseperedo majd serdulo lanyoknak, hat
nem volt eppen mindig a kedvi.inkre va-
16. Termeszetesen mindig illendoen
kellett viselkednunk. Tovabba tilos volt
gylirGt. csatot, plane cifrabbat, vagy szf-
nesebbet hordanunk. Strandra, moziba

menni kihagasnak szamftott. 5 balba?
Meg csak fele sem nezhettunk. Matroz-
ruhaban, s6tetkek, esetleg bordo mel-
lenyben jartunk, lakodalomban csak la-
nyokkal tancolhattunk. Kul6nben bi-
zany egy-kettore levettek rolunk a szf-
nes szalagot, s ez nagy-nagy szegyen-
nek szamftott.
-Az unnepi megemlekezes saran
tobbsz6r megemlitettek az egykori
budaorsi plebanos, dr. 5ik Zoltan ne-
vet, akinek a sirjanal a temetaben,
kozosen viragot is elhelyeztek. 5ze-
rettek at?
-5ik atyara, ahogyan mi neveztuk,
nagy-nagy szerettel emlekezunk vissza
mindannyian. 5 nemcsak alert, mert 0
oldott egy kicsit ezen a szigorusagon,
hanem alert is, mert sok ujat hozott a
Maria lanyok eletebe. Ma is gyakran
eloveszem a fennmaradt fenykepeket,
amelyeken peldaul egy agakbol,
vesszobol keszftett, r6gt6nz6tt gyontato-
szek k6rul ulunk az adonyi cserkeszta-
horban, melyet a fiuk -ok termeszete-
sen a fill, azaz a mai Esze Tamas utcai
iskolaba jartak -keszftettek 511< atya k6z-
remuk6desevel. Vagy itt van a Maria-la-
nyok jelveny, 6sszetartozasunk ujabb
szep jelkepe, melyet szinten 511< atya csi-
naltatott nekunk, megpedig az 6tvenes
evekben, amikor bizony mar csak a
templomban, vagy esetleg mennyegzok
alkalmaval hordhattuk a szalagot.
-Milyen erzes volt most ujra talalkozni
azokkal, akikkel egyiitt jart iskolaba?
-Furcsa es szep erzes, hiszen felidez-
tuk a k6z6s emlekeinket. Nagyon jo volt
latni, hogy az 50. evfordulo kapcsan
milyen sokan 6sszej6ttunk, es raadasul
nemcsak az utolso Maria-lanyok voltak.

jelen, hanem regebbiek is. Peldaul
Keszthelyrol is erkezett k6zenk olyan
Maria Iany, aki 1928-ban, t6bb, mint
hetven eve tett itt Buda6rs6n fogadal-
mat. A templom hittan termeben, terf-
tett asztal mellett, a magunk keszftette
etel-ital, valamint hatalmas tal szolo tar-
sasagaban emlekeztunk. A megjelent
kedves novereinket es tanft6inkat pedig
viragokkal k6sz6nt6ttuk. K6zuluk is eI-
j6ttek ugyanis nehanyan.
-dgy latom, meg szeretne valamit
mondani.
-Igen. Valamennyiunk neveben ezuton
is szeretnem megk6sz6nni a plebanos
urnak a kaplan urnak a segftseget,
amellyel hozzajarultak ahhoz, hogy 6t-
yen ev utan melt6an, halaval unnepel-
hettuk meg ezt az emlekezetes napot.
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