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PROHASZKA KET ISMERETLEN LEVELE
Dr. Ottava Ignácot mint a vakságot okozó népbetegség, a trahoma legyőzőjét tartja számon a
magyar orvostörténet. A Felső-Magyarországról származó tudós egy dunántúli középnemes
eszes, művelt, akaraterős lányát vette feleségül; s a rátarti fiatalasszony úgy érezte: kötelessége
férje körül is egy nemesi udvarház légkörét megteremtenie, ennek az életformának minden köte
lezettségével együtt. Egyebek közt ezért is történt, hogy férjének hirtelen halála után 19l6-ban
egyetlen fiát a frontra kűldte: föláldozta a hazáért. Férjét s akimpolungi katonatemetőbőlhaza
hozott fiát a borszörcsöki családi sírkertben temettette el; emléküket mindhalálig makacs szer
tartásossággal ápolta.

A kettős haláleset már-már a kétségbeesésbe hajtotta. A felvilágosodott, okos nő a fájdalom
első rohamában még halottlátó asszonyok segítségét is hajlandó yolt igénybe venni, hogy imá
dott hozzátartozóival sírontúli kapcsolatba kerülhessen. Az indulat csillapodtával nemesebb
megoldáshoz jutott: katolikus vallásának ősi forrásaiból igyekezett vigaszt meríteni: egyre elmé
lyültebben lett gyakorló hivő. Ezen az úton kapott segítséget a magyarországi katolikus moder
nizmusnak attól a vezéralakjától, aki íróként, szónokként, a társadalmi igazságosság példája
ként egyaránt kivételes hatással volt az egykori Magyarország polgári, értelmiségi világának java
rétegére is: Prohászka Ottokártól. Vigaszkereső leveléreezt a saját kézzel írt válaszlevelet kapta:

Méltóságos Asszonyom!

Szíves levelére válaszolva mindenekelőtt őszinte részvétemnek adok kifejezést lelki szenvedései
iránt ..- hogy ne érteném azt, hogy sokat vesztett s hogy az emlékeket egy oly seb, mely ha be is he
gedt, akkor isfáj. - Mégis egyet ajánlok, s ez az, hogy ne viselje szenvedésétazokkal az önvádakkal
s azzal az öngyötrődéssel, hogy ezt is, azt is elmulasztotta, - ezt vagy azt nem jól tette. Viselje úgy
amint Istennek tetszik, ti. ne a lehetetlent hajtogassa, hanem azt, amit tenni lehet, amit helyesen el
rendezni még most L~ lehet, azt tartsa szem előtt s arrafektessen súlyt. Tehát így tegyen: gondoljon
szeretettel azokra, kik Önre is csak szeretettel gondolnak: hisz azok ott túl nem haragszanak Ke
gyedre, még ha hibázott volna is ellenűk, Hát gondoljon úgy rájuk s nézzen úgy reájuk, ahogy ők Ke-'
gyedre. - Ha néha elborul a szive, gondolja mindjárt, hogy ez nem tetszik neki, s kergesse el az elke
seredés s a kesergés árnyait. Bár volna Kegyedben annyi jóság mint van az űdvozűltekhenl Hát ak
kor minek a kesergésnek ez a neme?1 - Azt teheti s természetes is, hogy vágyik utánuk; de ne tegye
azt gyötrődésse!. S tudja miért? mert az nem tetszik nekik. Nézze, hányszor korrigálhatja magát
ezzel a gondolattal: hogy mi tetszik nekik, mi nem? Ami tetszik nekik, az Istennek is tetszik, - te
hát én is úgy rendezem el érzéseimet. - Ez érzületben elmúlnak a hitellenes kísértések is mert azok
Kegyedben a túl keserű lélektől valók 1Imádkozzék, ajánlja a szentmisét k. halottaiért, kiket így hí
vunk, - pedig ők az igazi élők. Éljen az örök élet1 Mily jó az Úr, aki nekünk ezt adni akarja s adni
fogja is, ha hőn szeretjűk őt. Isten vele' Mély tisztelettel

Sz/hl'. 1920. III. 30-án Prohászka Ottokár

Az élet megbecsülésére intő jótanácsot az özvegy megfogadta: kertjében emlékművet állítta
tott szeretteinek s emellett töltötte szabadidejének nagy részét. Az emlékmű fényképét elküldte
Székesfehérvár püspökének. Ezt a választ kapta:

M éltáságos Asszonyom I

Köszönöm a gl'önyörü emlékről vettfényképeket. Igazán méltó megörökítése ez em/ék az anyaifájdalom
nak. - de egyszersmind megpihenője.azt mondanám oltárkove II vallásos s vágyódó léleknek. Jál teszi. ha vá
gyik azok után kiket szetet s ha e siremtéknel lepihenve s imádkozva magát körükben érzi. lsten nyugtassa
meg lelkét s ([ hit szellemesitse átfájdalmát, lsten vele.' Mé/y tiszte/eltel

Sz/h /922. V. hó 6-án. Prohászka Ottokár
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