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MAGGY lEKEUX, EGY TANíTÓNŐ

A FLAMAND NYOMORTANyÁKON
IRTA: H. BO RO S VIL M A DR.

"Elviszem Öt magammal, szívembe rejtve és folytatom a szontáldozást egész nap.
Bármit gondolnak is rólam: ez foglal el igazán. Azt vélik, hogy teljesen belemerülöle a
tanitásba és egyéb munkáimba és azt hiszik, hogy ezek betöltik egész életemet. Szomorá
volna! Mindez csak külsőség és egészen közömbös előttem. Életem: Jézust szeremi.
6, mily felséges és édes élet! Semmi sem vonhat el Tőle és semmi sem veheti el tőle...
azt, akit az én szívem szeret !"

így ir Margritt Lekeux, aki áldozatul adta át magát az Istennek és caodálatosaa
nagy apostolkodás után huszonhárom éves korában meghalt.

Egész élete ellentmondás az aktivitás mai herezisének, amely egészen a munkára,
külsö tevékenységre irányul és elsikkasztja ennek belső egyensúlyozóját, az Istennel való
egyesülést. Margritt Lekeux - vagy mint azok nevezték, akik szerették: Maggy - éle
tében az óriási szociális munka, amit végzett, egészen másodíagos volt. A nundonnél
fontosabb, az első: az Isten iránti határtalan szeretet, mely őt a cselekvésre indítja.
Aquinói Szent Tamás írja a Summában : .,Önmagában véve a kontemplatív élet tökéle
tesebb, mint az aktív", "de azok a cselekedetek, melyek a kontempláció teljességéből

folynak, elébe helyezendők az egyszerű kontemplációnak" . Tehát azoknak, akik nagy
külső munkát akarnak végezni, kontemplatfvabbaknak kell lenniök a karmelitáknél.
Szalézi Szent Ferenc (Traité de l'Amour de Dieu) beszél a "cselekvés eksztázisáról", arról
a természetfeletti életről, melyben már "nem önmagunkban élünk", hanem magunkon
kivül és magunkon felül. Ez az akció és cselekvés szünet nélküli elragadtatása. állandó
eksztázisa", Ha valaki már annyira megsemmisült önmaga számára az Isten iránti szere
tetben, hogy azt mondhatja Szerit Pállal: "Élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus
él bennem" - akkor az ember csak eszköz Isten kezében, aki általa cselekszik. Itt III

munka már imádság.
Ez Maggy titka és a munka titka: kontemplatívnak lenni az akcióban. MaggT

nemcsak maga imádkozik szüntelenül, hanem minden missziós útjára társat is visz magá
val, aki mellette van és imádkozik, mig ő beszél és cselekszik. "A magénosség belső ese
lekvés, jobban. mint bármi más" - Ruysbroecknek ez a mondása leben mindíg szeme
előtt. Vágya a magánosság és a zavartalan egyesülés Istennel. De bensejében hallja
Krisztus hangját: "Jöjj velem lelkeket halászni. Hagyd el a kontempláció édes nyugal
mát, vállald bátran magadra az apostolság kemény munkáját." Ez az inditás ellenállha
tatlanul viszi magával. Az olyan lélek, amely szentül, izzón szereti Istent, nem ismerhet
nyugalmat. Kell, hogy cselekedjék, kell, hogy dolgozzék, kell, hogy jót tegyen maga
körül, mert "az isteni szeretet emésztőtűz", - írja jegyzeteiben. Az Isten iránti mérhe
tetlen szeretetben mindíg örömet vágyik szerezni lelke Jegyesének. És mert Jézusnak.
80 Jó Pásztornak legnagyobb öröme, ha egy elveszett báránykát visszavezennek hoz:úi.
lelkeket akar nyerni számára. "Ö sohasem pihent. Nekünk adta egész életét és a kereszt
fán adta ki lelkét értünk. És mi semmi erőfeszítést se tegyünk azért, hogy lelkeket sze
rezzünk számára 1" Erre két eszköze van: "A lelkekért dolgozni annyit, jelent, mias
segíteni nekik imádsággal. de még inkább a szenvedés állial,"

*
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Egyszerű kis életének alig van külső történése. 1892 augusztus 2-án született Arlon
ban, valósággal szent családban. Tíz gyermek közül a kilencedik. Két bátyja pap, nővérei
közül több apáca lesz. Édesanyja törékeny testű, de erős lélekkel tartja fenn nagy család
ját és beteges, öreg férjét: tanít, üzletet vezet és közben tíz gyermekét neveli és gondozza,
rájuk sugározza lelkének egész nornességét és nagyságát. Maggy első játékai a Rózsa
füzér és Szűz Mária képe. Mint kicsi leány elkíséri anyját napi szentmiséire, fáradságos
zarándoklataira - és magába azívja a keresztény család tisztult levegőjét. Mikor Maggy
- magukra maradt öreg szüleinek egyetlen öröme és napsugara - meghal, ez a hősies

anya első összeroskadásából felocsudva megcsókolja a feszületet és odanyujtja férjének is :
"Mi szeretjük Öt most is, ugy-e? és örökké szeretni fogjuk " És a temetéskor elcsukló
hangon így imádkozik: "Uram, Te adtad ... Te vetted el Legyen áldott a Te szent
neved ...c c

Maggyekkor már az öreg szülők egyetlen támasza volt.
Ilyen légkörben nem csodálatos, hogy Maggy már gyermekkorában önmagáról

megfeledkező,jóságos lélek, "kismama" volt. Tizenhárom éves, mikor atyja halálos beteg
ségbe esik. "Meg akarom gyógyítani!" - mondja Maggy és megtartja szavát. Kimarad
az iskolából s a szeretet csodás leleményességével, önfeláldozásával, türelmével csakugyan
meggyógyítja a reményét vesztett nagybeteget.

1907-ben anyja nyugdíjba megy, az üzletet eladják és Liege-be költöznek. Az isko
lában Maggy nem minta-tanuló, jámborsága sem rendkívüli. Nagyon élénk gyerek, sőt:

ugróbajnok. nagyon eredeti, s a makaesságig akaratos. Jövő egyéniségébőlcsak két vonás
látszik benne: nagy hajlama van a szeretetre s a konvenciókhoz nem tud alkalmazkodni.
Egyébként "éli az emberek megszokott földi életét, amely kissé be van szórva vallásosság
gal". Az iskolában azt tanulja, hogy "sok minden szükséges, ha az ember sikert akar
elérni". De ezek alatt a benyomások alatt ott van a szülői ház nagy élménye, a tanítás,
amely később egész lelkét betölti: "Egy a szükséges !"

Lelke mélységesen tiszta, rendkívül intelligens és kérlelhetetlenül logikus. Vágyai
az intellektuális élet felé vonják, a szép lelkelk szellemi életét szeretné élni. De tudatosan
feláldozza vágyait Istenért. Lemond arról is, hogy zárdába lépjen, mert öreg szüleinek
akar támasza és vigasztalója lenni. Tanítónővé lesz, amire egyáltalán nem érez hajlamot.
Pályáján az első idők a legsúlyosabb megpróbáltatást, szinte emberfeletti feladatot
jelentik számára. De éppen az áldozatok szüntelen láncolata az, amely a szenvedés szere
tetéhez, az önmegtagadás hősiességéhez és az önmagának megsemmisülés teljességéhez
vezeti. Szíve mind tökéletesebb egységben él Jézussal, szüntelen Öt látja maga előtt:

"Ha tanítok, Ö jelen van, mint egy tanfelügyelő. Mindennap inspiciál nálam. Minél
inkább érzem, hogy figyel, annál inkább vigyázok, hogy jól tanítsak, hogy meg legyen
elégedve kis tanítónőjével." így minden munka, bármi legyen is az, kedvessé lesz előtte.

"Nem fontos, hogy mit csinálsz, - hallja Jézus szavát - ha Velem teszed."

ElőszörSeraing les Communs külvárosban tanít, a zsargonban ezt a részt csak Kon
gónak nevezték. Kommunisták, nincstelenek nyomortanyája ez a vidék, terhelt, elnyo
morodott, beteg és elvadult gyermekek Maggy első tanítványai, amilyeneket a Matornité
film megrázó képein láttunk. Maggy tapasztalatlan fiatal leány, semmi gyakorlata sincs
az ilyen gyermekekhez. Az iskola kereszt számára, amelyre fel van feszítve. A szen
vedők iránti -mérhetetlen szeretet kezébe adja a kulcsot, amellyel hozzáférhet ezekhez
a bezárt, ellenséges lelkekhez és ez a ezeretet érteti meg vele, hogy mi itt a hivatása.
Mikor odaadja kendőjét egy didergő kis nyomorultnak s maga fázik helyette, akkor önti
el jóleső meleg a sztvét elsőízbenés iskolájában akkor érzi magát előszörotthon. Hősiesen

törekszik arra, hogy megfeledkezzék sajátmagáról és munkájában egészen odaadja
magát. "Odaadni magunkat annyi, mint szenvedni. 6, édes szenvedés !" - írja jegyze.
teiben. Már akkor kezdi éreani a szenvedés édességét. Egy apáca így jellemzi ebben az
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időben: "Olyan lélek volt, amely azt kereste, hogy kilépjen önmagából, de még nem
te.lálta meg az útját."

Később bencés apáeák iskolájában tanit. Rájön, hogy az élet kulcsa: lemondani
önmagáról, ez a boldogság titka !" Szerzetesi szegénységben él, egyetlen öröme az imád
e6g, a teljes egyesülés az isteni Jegyessel. "La joie en Dieu" - az Istenben való öröm
látszik rajta - mondja róla Lemmens abbé.

Ekkor már az iskola legkiválóbb tanítónője. Szemében az iskolának elsősorban

kereszténynek kell lennie feladata az apostolság és a katekizálás, a tanítás másodrendű

fontosságú. "Egy a szükséges, a gyermekeknek is, nekem is. Ezek a lelkek rám vannak
bízva, kell hát, hogy ezt az Egyet adjam nekik. Kell, hogy az Istent adjam nekik, de
elég is, nem baj, ha a hármas szabály és a beszédrészek kissé elhanyagolódnak." Szigorú
lelkiismeretvizsgálatot tart magában: "Tanítványaim halálos órájába képzelern maga
mat. Előbb-utóbb mindegyik elérkezik oda. Egyik meghalhat holnap, a szemern előtt.

Mit szerotnék, hogy bár tettem volna érte? Mit mondana rólam a jó Istonnek t Igyekez
tem-e elővigyázatosanelkerülni azt, hogy alkalmat adjak neki az engedetlensógro, lusta
ségra, szétszórtságra és zúgolódásra ? Segítettem-e abban, hogy megszenteljo a gyakor
latokat, amelyeket vezetésern alatt végzett? Rávezettem-e szelíden arra, hogy kis erény
gyakorlatokat végezzen: önmagát legyőzni, egyet-mást elviselni, másoknak megbocsá
tani ? Ó, Jézusom, add, hogy mindíg Igennelfelelhessek ezekre l" "Boldog leszek, -- írja
máshol- ha majd azt mondhatom, hogy nem vesztegettem el hiába az időmet idelent."

Vágya, hogy egészen az Istennek ajánlja fel magát, mérhetetlen. Arra kér egy
papot, hogy miséjében a szent Ostyával együtt őt is ajánlja fel áldozatként Istonnek.
Ettől a perctől fogva csupáncsak áldozat, mely az oltáron elég: áme victime. Mikor arra
kéri édesanyja, hogy kímélje magát, így felel: "Egy kicsit hamarább vagy később.

mit tesz az, ha mindent Istenért tettünk?" "Az örökkévalóságban majd kipihenhetem
magamat" - mondja máskor.

Liege külvárosaiban több mint 50.000 flamand munkás él, többnyire szörnyü
nyomorban és nagy lelki elhagyatottságban. Ehhez járult a háború okozta ínség és a
német megszállás is. Ferences és redemptorista atyák foglalkoztak velük, de többnyir!'
minden ház és minden szív bezárult előttük, ha egy reverenda feltűnt az utca végén.
Az egyik páter Maggy segítségét kéri, mert hallja, hogy összes növendékeit látogatja,
3 katekizmustanításra gyermekeket toboroz, s méris nagyon szeretik mindenfelé. Ez a,
flamand misszió ismét emberfeletti munka elé állítja a fiatal leányt, aki nem is tud
f1amanduI. De Maggy mégis egész lélekkel ennek szenteli magát. Szent Ágoston imáját
mondja: "Uram, adj erőt, hogy meg tudjam tenni, amit akarsz, s aztán kérj tőlem min
dent, amit csak akarsz." Caritas Christi urgat nOB - írja egy papírdarabra Bezt mindíg
magánál hordja.

Fáradhatatlanul járja a hegyoldalban fekvő külvárosok zeg-zugos utcáit, aka
dályt, rossz időt nem ismer. Útközben imádkozik, hogy Isten azokat a szavakat adja
szájába, amelyek a megkeményedett szíveket megindítsák. Nem tud szenvedést látni.
hogy ne segítsen. Lassanként mindenét odaadja a szegényeknek. Mikor meghal, nem
tudják felöltöztetni, a szekrénye egészen üres. Mindenét odaadta. Egymaga több alamizs
nát adott, mint a Szent Vince konferenciák ÖSBZes tagjai. Megtanította a gazdagokat
is adni: gyüjtött, koldult és adott, nem a szerint, hogy mije volt, hanem a szerint,
hogy milyen szükséget látott. Olykor szülei holmiját is elajándékozta, ékszereiket elzálo
gosította s ha már nem tudott semmit sem szerezni, adósságot csinált. Mindez csak
halálakor derült ki, mikor mindenki megrendülve á.llt a "kis szent." sírja felett és az em
berek egymással versenyezve ajánJották fel segítségüket Maggy művére, az ö emlékére.
Egy addig közömbös fiatal leány Maggy ravatala mellett tért meg és az ö művének

folytatáaéra szentelte magát.
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Adott mindíg és mindenkinek, ahol szükséget látott, segített, ahol kellett. Mintegy
ezer családja volt, amelyeket állandóan látogatott, a tanítás, katekizmusoktatás és a
ílamandok templomi kórusának vezetése mellett. Halála után kilencen vállalkoztak
munkájának folytatására és nem győzték, amit ö egyedül végzett.

Kiválasztotta a legmegrögzöttebb szocialistákat, némelyikhez hónapokon át járt,
ápolta, gondozta őket, rendbe hozta lakásukat, ebédet főzött nekik, míg végre el tudott
jutni a lelkükhöz s azok mentek vele a gyóntatószékhez. Áradó szeretetének kifogyha
tatlan leleményességével ünneppé tette a sok éve nem gyónt embereknek Istennel való
kibékülésüket : míg a templomban voltak, otthonukat rondbehozta, feldíszítette és
virággal, reggelivel , süteménnyel várta őket. De az eredménytelenség, hálátlanság sem
csüggosztette el. "Akkor is legalább jót tettem velük" - mondja. "Aki semmit sem
próbál, annak semmi sem sikerül" - mondja egy kudarc után s új munkába kezd. Istenért
dolgozik és nem eredményekérc.

És éppen ezért munkájának eredménye is mérhetetlen. Mindössze két év az, amit
Maggy a flamandok közt tölt s ez alatt az idő alatt az addig üres templom szűk lesz it

hívők befogadására. Halálakor csak egyetlen férfi volt már, aki nem járt a templomba..
S azon a szép úton, melyet Maggy mutatott nekik, megmaradtak Maggy halála után is.
A szent lelke közöttük maradt. Marouf anyó minden héten elzarándokol Maggy három
negyed órára fekvő sírjához, pedig első látogatásakor ajtót mutatott neki. Maggy élete
a földbe vetett és elpusztuló mag, mely megsemmisül, hogy termést hozhasson. Több
ezer lelket vezet vissza Istenhez. A kórusában éneklő leányok közül, akik addig Isten
nevét sem ismerték, többen zárdába lépnek, mások meg szentül élnek és halnak meg.
Egészen átalakultak az ő szerető, meleg lényével való érintkezésben. Minél ellenszenvesebb
valaki Maggynek, annál több szeretettel veszi körül. A szegényekkel együtt evett piszkos és
vissmtaszító ételeikből.amelyektől irtózott. "A bűnösökkelés vámosokkal eszik együtt"
mint az n- .Jézus, mort ezeknek kell az apostol, nem az igazaknak. Sokszor tetveket
szed össze és örül nekik, mint Láber Szent Benedek. Pedig nehezebb ezt elviselnie, mint
a ciliciumot, amit testén hord a ruhája alatt.

Sok elárvult családban ő az anyahelyettes, aki viseli az egész család exiszteneiájá
nak, a b'Yermekek jövőjének minden gondját. Szava a családfő szava, melynek mindenki
engedelmeskedik.

Egy tüdővészes munkás elhagyatva, piszokban, nyomorban haldoklott, felesége
sem törődött vele. A Szent Vince konferenciák tagjai az ajtóból dobnak be neki néha ala
mizsnát, mint egy bélpoklosnak. Maggy seprűt, súrolókefét visz magával, tisztaságot,
rendet teremt, a falakat virágos tapétával ragasztja be, rózsacsokrot tesz az asztalára,
megmosdatja, megeteti. melléje ül, vigasztalja és előkészíti arra, hogy szfvébe fogadja.
Jézust. "Ha az én édes Űdvözítőmnéllesz- kéri Maggy - mondja meg neki ... hogy
nagyon szeretem Öt .. .' "Ó igen, - feleli a beteg, - tudom jól, hogy mennyire szereti.
Ez teszi magát olyan jóvá. 6, hogy fogok magáért imádkozni ott fenn! Semmiért sem
örülök annyira, hogy elmegyek, mint ezért." És a gyóntatóatyának ezt mondja: "Sokat
szenvedtem, nagyon sokat szenvedtem életemben. De az Isten. .. angyalt küldött hoz
zám, aki megtanított arra, hogy örüljek a szenvedésnek. Mióta eljött hozzám, tudom rni
az: boldognak lenni. .. Angyal... és utolsó gondolatom is ő lesz. Igen. .. angyal ...
Isten jóságos angyala ..." Ezek voltak az utolsó szavai, melyekkel átlépett az örök életbe.

Mi Maggy nagy eredményeinek titka? Az apostolság egyetlen útja: önmagunk
megszentelése. Alcantarai Szent Péter mondta valakinek, aki azt kérdezte tőle, hogy
hogyan téríthetné meg az elvadult erkölcsű embereket: "Légy szentté - s nekem is
azzá kell lennem l" Ez az út az, amelyen Maggy halad." Sokféle megpróbáltatásban volt
részem, sokat szenvedtem itt lent, de megtapasztaltam, hogy a szenvedés segít ahhoz,
hogy elszakadjunk a földtől, és jobban szeressüle Jézust ..." Szereti a szenvedést, vágyik
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szenvedni Krisztusért. "A szenvedés Krisztus menyegzős ruhája" - jegyzi fel Ruys
broeck szavait. "A szenvedés úgy árasztja el a megszentelt lelket - írja jegyzeteiben, 
mint az égető gyógyszer a sebet. Lassan átjárja az élő húst és kínzó fájdalmat okoz. Do
az orvosság keserűsége a gyógyulás ára. Engedd hát, én lelkem, hogy a fájdalom átjárjon
egészen. Idd ki teljesen és ne vesztegesd el egyetlen cseppjét sem."

De a szenteknek ehhez a hősiességéhez a misztikus egyesülés édessége kell . .,Sokszor
nagyon szomorú lenne az élet, ha nem kapnék az égből egy Iénysugarat, amely segíti a
lelkemet, hogy erősenmegálljon." A misztikus egyesülésnek túláradó boldogsága ragyogja
be Maggy életét. Szemében az Eucharisztia tündöklését látják, akik találkoznak vele,
- bár ő ösztönszerűen titkolja csodálatos belső életét. Vidáman, szinte pajkosan visel
kedik, úgy, hogy sokan egészen mindennapi lénynek tartották. Szülei is csak Maggy
halála után jöttek rá, hogy gyermekük milyen szerit volt. A bencés zárda főnöknője

sem ismerte fel Maggy értékét s ezért sok meg nem értésben, sőt irígységben és rossz
akaratban volt része s a rágalmat és gyanúsitásokat sem kerülhette el. De ő éppen ezek
között élte a "perfetta laeticia"-t, a tökéletes boldogságot, amelyről Szont Ferenc beszél
s amely leginkább tesz bennünket hasonlókká Krisztushoz.

"Sohasem felejtem el, hogy mit szenvedett értem Jézus" - ez lelki beállftottaágá
nak alapja. "Életemnek abból kell állnia, hogy egészen kis dolgokat viszek véghez nagy
lélekkel" - ez a gyakorlati alkalmazás. "A hűség a kis dolgokban, az élet aprólékos
ügyeiben éppúgy, rnint a nagy dolgokban - ez a tökéletes megszentelődéstitka. .Iézus
ban való megszentelődésünkolyan mű, mely homokszemekbőlés vízcseppekből rakódik
fel." 6 sem ismeri a szentségnek más útját, mint lisieux-i Teréz "kis ösvény"-ét. Csak ezen
az úton haladhat a nagy külső akcióban is. Ezért nem vész el benne. Pedig ez a tevékeny
ség szinto szertelen. Vágya, hogy apáca legyen, gondviselésszerűennem teljesült. (Előbb

karmelita akart lenni, aztán, hogy megtudja, a Filles de la Croix zárdának nagy szüksége
lenne új tagokra, ott kér felvételt. Akciójának mértéktelensége és odaadásának határ
talansága talán nem fért volna be az engedelmesség szabta keretek közé. "Mit tegyünk,
ha Pascal testvérünk szent 1" - mondta a gvárdián a többi testvéreknek, akik bepana
szolták Pascal Bayion kapus testvért, hogy a zárda összes ennivalóját odaadta a szegé
nyeknek. Mégis, mi lenne, ha minden testvér így cselekednék? Ugyanez a határtalan
szeretet és áldozatosság élt Magyarországi Szent Erzsébetben, aki ruháit és a csnládí
ékszereket is odaadta a szegényeknek. Ez hadüzenet minden emberi okosságnuk, ozt
már csak az érti meg, aki úgy szereti Krisztust, mint ők, akit eltölt a "saint folio de Ja
croix", aki "esztelen tud lenni Krisztusért", mint Szent Pál, mert hiszen csak "egy a
szükséges", Ez nem a mindenki útja, hanem a szentek rendkívüli útja.

A szerzetesi éjet az Egyház intenciója szerint a tökéletesedés útja, via perfectionis.
De mire Maggy odáig jutott volna, hogy erre az útra rálóphet, nem volt már szüksége rá.
Olyan volt, mint az érett gyümölcs, amelyet Isten leszakíthat mennyországa számára.
És az Isten titokzatosan tudtára is adja Maggynek, hogy meg fog halni. Elfogadja életét
áldozatul három harctéren küzdö testvéréért, akikért Maggy hősiesen felajánlotta magát.
"Vissza fognak jönni!" - mondja aggódva síró anyjának olyan biztossággal, mint aki
erre Istentől igéretet kapott. S a testvérek - a szentek közösségében - nem egyszer a
csodával határos módon maradtak életben az általános pusztulás és öldöklés közepette."
"Életünket mint egy palást, úgy takarta beegy másik éjet, amely értékesebb volt, mint
a mienk" - irja Maggy bátyja.

Maggy tudta, hogy eljött az óra, mikor életét, melyet Istennek felajánlott, oda kell
adnia. Nem volt beteg, mégis igy szól egy fiatal leány holtteste mellett: "Oly kicsi dolog
az élet. Három hónap mulva rajtam lesz a sor." Gyermekkórusának gyászmisét tanít be.
Kinek énekeljük először? - kérdik a gyerekek. "Nekem!" - feleli Maggy. És kéri.
hogy azt: In paradiso sum! - újjongó örömmel énekeljék, mert boldogan akar sírjá-
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ban feküdni. igy is történt minden. Hamvazó szerdán, betegség és szenvedés nélkül,
vidám derűvel elszenderült, miután minden szeretetszolgálatot elvégzett, amit még akart.

Temetése a szentek diadalmenete volt. Télvíz idején a szegények által összehordott,
virágok borították koporsóját. A pap nem mondhatta el gyászbeszédét a minden oldalon
feltörő zokogástóI.

"Il faut, que le Christ régne" - kell, hogy Krisztus uralkodjék, - ezt a jelmonda
tát vésték sírjára. És Maggy sírjában is azon dolgozik, ami élete programmja volt. Tovább
él a szivekben, most már nemcsak azokéban, akik életében ismerték. A háború végez
tével bátyja, Marfial Lekeux ferences atya, Maggy bizalmasa és lelkiéletének irányítója
megírta csodálatos belső életének történetét. Ennek a könyvnek most már 136-ik kiadása
forog közkézen. Csodálatos könyv, mely feltárja egy lélek minden vergődését, önmagá
val való küszködését, mig az önlegyőzés magasságáig ér, az áldozatok húsba-vérbe mar
koló gyötrődésót, amelyek lassanként lesznek édesek és boldogítók a lélek számára,
amely a szentség útján halad a tökéletesedés felé. Egy szent lelki fejlődése folyik le
előttünk úgy, ahogy az Isten ujjai munkálják. Lélekzetelállitó, térdrekésztetőélmény ez.

Mikor mult nyáron Belgiumban jártam, elzarándokoltam Maggy sírjához, fel
kerestem Liege-ben élő nővérét és bátyját. Ez a két jóságtól sugárzó arc még élénkebben
elém állította, hogy milyen lehetett Maggy és kétszeres áhítattal imádkoztam a Rue
Hesbaye kis franciskánus templomában, ahol valamikor ő járt és dolgozott, imádkozott
II ahová ő gyüjtötte össze az embereket.

De látjuk Pere Lekeux könyvében Maggy nagy szociális munkáját is. Amint Vian
ney János, a plébánosok utól nem érhető ideálja, Maggy, a maga hasonlóképpen teljesen
odaadott életével az egyházközségi nővérek példaképe. Életének ez ad egészen kivételes
aktualitást számunkra ma, mikor mindenütt kezdik beállítani az egyházközségi nővére

ket. "Harmadik káplánom" - mondta róla már működése kezdetén plébánosa. Egy
szerű kis módszerei vannak az emberek megnyerésére, melyeknek lényege mindíg egy :
szeretni őket és a szívüket megindítani s úgy vonni őket az Istenhez. A szeretet, a női

intuicióval magát mások helyzetébe beleélni tudás psychologiánál és tudománynál job
ban irányítják Maggyt minden útján. Ezt kellene megtanulnia tőle mindenkinek, aki a
lelkekhez akar hozzányúlni. És menni mindíg előre, amerre Maggy könnyű léptének
nyoma vezet.

VIGIL!A 93


