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Kossuth Zsuzsanna emlékére, halálának 150. évfordulóján 

Mucha Márkné' 

Kossuth Zsu=sanna, a 111agyar ápolástörténet hőse, 
életének és az ápolásra vonatkozó tevékenységének rö
vid bemutatása előtt szükségesnek tünik néhány 111011-
datban utalni Florence 1\'ig,hti11g;ale1 az ápolástörténet 
ne111zetközileg isn1ert és elisn1ert szen1élyiségének te
vékenységére. 

Mindkét hölgy a XIX. század elején született és 
n1indkcttőjük ápolói, ápo!ásszervezöi tevékenysége 
háborúhoz kapcsolódik. Florence 1\lightigale-t a krin1i 
háború sebesültjei ellátásának és ápolásának niegszer
vezésére és vezetésére kérte fel unokabátyja, az angol 
hadsereg adn1irálisa. f(ossutlt Zsu=sannát az öt évvel 
korábbi, 1848/49-es tnagyar forradalon1 és szabadság
harc sebesültjei ellátúsúnak és ápolúsúnak 111egszerve
zésére és vezetésére kérte fel bátyja, Kossuth Lqios. ;\ 
két hölgy életének tovúbbi körühnényei 111erőben kü
lönbözőek. 

Florence 1\iightingale gazdag angol fönen1esi csa
ládba született.;\ tanulás. a n1üveltség n1egszerzésének 
111inden lehetősége rendelkezésére állt. Vidéki birtokuk 
és kastélyuk, londoni palotájuk, a bálok. estélyek. a 
túrsasági élet szá111talan örön1ét kínálták. Florence a ta
nulást. eln1élkedést részesítette előnyben. különösen -
szülei legnagyobb 111egdöbbcnésére - a gyógyítást, 
úpolúst és erre vonatkozó is111ereteket tanulinúnyozta 
szívesen. ;\ kri111i húborús sebesültek ápolásának n1eg
szervezésére vonatkozó IC!adatot örön1rnel vállalta. és 
családja, valan1int a tábornokok últal tán1asztott 111in
dcn akadályt legyőzve teljesítette. Így vált a kri111i há
ború és a nen1zetközi ápolástörténet ,.lárnpás hölgyé
vé", az ápolói hivatás, tudás és ön!-Cláldozás jelképévé. 
:'\háború utún \liktória királynö kitüntetéssel jutahnaz
ta. 1\ngliában az orvostörténet nagyjai között e111!ék
túbla. Londonban utca. kórhúz és életnagyságú szobor 
hirdeti nevét és tevékenységét. 

l\"ossuth Zsu=sanna 1817. f'cbruúr 19-én született 
Sátoraljaújhely Barátszere ncvü városrészében. f(os
suth Lcu·os ügyvéd és tVéber f{urolina ötödik gyern1c
kcként. ;\z első és egyetlen fiúgyennek a családban 
1\.·ossuth Lc!ios, akinek Zsuzsanna a legkedvesebb húga 
és bizalrnasa. i-\Z 1831-es kolcrajúrvány idején bátyjú
val - aki a felvidéki kolerajárvány korn1ánybiztosa ek
kor - együtt intézik a vesztegzúrban lévők és a kolera 
gyanús betegek ügyeit. 

Zsuzsanna életének első nagy sorsrorduló_ia húzas
sógkötésc .\/es=lé11_\'i Rudo{(lál. aki hút:ja IC!tétlcn híve, 

*_.\ szcrzü a !\-!agyar :\polúsi Egyesület kköszönö cln<ikc 

s akinek nővérét, J\Ies=lén.vi Teré=t ugyanebben az esz
tendőben, 1841-ben Kossuth Lajos veszi !eleségül. 
Zsuzsannáéknak háro111 gyennekük születik, két kis
lány, 111ajd egy kisfiú. Zsuzsannát a család 111ellett törté
nelini ese1nények foglalkoztatjúk. 1-Iazaszeretete, tettvú
gya. s az a - szinte egész életú~ját 111eghatározó - törek
vése. hogy bátyjának segítőtársa legyen. bátor tettekre 
sarkalják. Önfeláldozó tevékenységre. hivatásra, a bete
gek úpolására, ennek 111egszervezésére vállalkozik a 
szabadságharc idején. ivlíg I(ossuth felesége, Teréz tea
délutánokat rendez, ahol zászlókat hin1eznek az eljö
vendő diadal örön1ére. Zsuzsanna rúbeszéli a vendége
ket - képviselő és 111iniszter feleségeket -, hogy tépést 
készítsenek a szabadsúgharc sebesültjei szárnára. 
Ugyanezt tették a debreceni leányiskolák növendékei és 
az akkor öt éves A!zo1kác.\'.\' 1\lihá{r, akit ez az éhnény 
úgy 111egragadott. hogy késöbb ,,Tépéscsinálók'' cín1ü 
ICst1nényében ernléket állított e tevékenységnek. 

Kossuth Zsu=sannát bátyja - konnányzóvá válasz
túsa után két nappal - kinevezi a 111agyar honvéd csa
patok országos föápolónőjévé. Zsuzsanna fúradhatatla
nul já1:ja az orszúgot. Látja, hogy nincs elég ápolónö. 
az egészségügyi ellátás katasztrofális, a kórházak szá-
111a kevés. felszereltségük hiányos . .i\z országos főápo
lónö 111aga és honfitársnöi szán1ára a következö célt fo
galn1azta n1eg: ,.E,f!)· le,f!)·e11 benniink o= akarat. _le/ke
resni a s=en\·edést. s e11_\·hiteni a=1.1 

•• Felhívúst intéz a 
.,honleúnyokhoz·': „ :'/;1ule11 n6. ki eró"t ére= 111agáhon. 
keresse .f"él a helyben. va,ll)' \•fr/éken n1likiic/6 kárhá=a
kat. Ila elhu_r!_ralott álla1Jo/ba11. s=iik<"ilköch·c. nlinden 
kénye/11Ji cikk né/kii/ taláUa a::okot, s=álitsajCI a legkö
=elehhi polgúri hatóságot .. . o kór/uí=i s=ükséges kés=
letek hes=er=ésére. ha kell. rekvi=iciú ú(iá11 is. „ 

1849 nyarún /{oss1uh Zsu=sa11110 inunkt\ja crcdn1é
nyeként 72 túbori kórház kezdi 111eg 111üködését. () 111a
ga is úpolja a sebesülteket. lelki vigaszt nyt\it sziunukra. 
Gondoskodó figycln1e 111ég a betegek elhelyezésében is 
111egnyilvánul. Odafigyel arra is, hogy az egy falubéliek 
lehetőleg egy szobába kerüljenek. Nerncsak a sérült 111a
gyar honvédeket. de a kórházi ellátásra szoruló osztrák 
katonákat is ápolja. r\ sebesültek így en1lékeznek Zsu
zsannára: „An_\·ai gyengédséggel hánt t•e/ih1k." 

1\ sebesültek ellútása n1ellett 1negkczdi az úpolásra 
jelentkezett nök nyilvántartásút. szak111ai és !Cgyeln1i 
~llenőrzését is. l'öpreng az ápo!ús rendszerének kido!
gozásún. n1elynck bevezetésére törekedett Feljegyzé
sei szerint reális követelinénynek a n1unka n1elletti bc
tanítúst lúttu. 1\z ápolónők 1ncllé férfiak a\kalnK1zúsát is 
szükségesnek tartotta, a nehezebb tennivalók - példúul 
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a betegek hordozflsa, en1elése - elvégzésére. 
Zsuzsanna éjjel-nappal dolgozva. hárorn hónapig 

já1:ja az országot. Nen1csak ellenörzi n1űködésüket, de 
újabb szükségkórházakat is létrehoz. I-litvallását így 
fogaln1azza n1eg: „.·lnlit tes:::ek. 111inden n1ag;'ar as:::
s:::on.\' kötelessége. his:::en katonáink a csatatéren ér
liink i·ére:::nek, a 11Iif'i::ladatu11k tehát. hog;· sebeiket be
kötö::::::iik. ·· Önként vállalt hivatása 111el\ett a végsőkig 
kitart. A szabadságharc bukását 111egelöző hetekben is 
sok kórházban niegfordul, 111indenütt súlyos sebesülte
ket lát. ráadüsul a kolera is tizedeli a betegeket. A hely
zet reinénytelenné válik. az ápolók és orvosok hősies 
erőfeszítése kevés, hiszen nincs kötszer, gyógyszer, 
élelrniszer. 

i\ szabadsúgharc elbukott. /(osszlflz Lt{jos en1igráci
óba kényszerült. Zsuzsanna gyennekcivel, édesanyjá
val. két növérévcl és azok gyern1ekcivcl 111enekülni 
kénytelen. Fétjét és kisfiát elvesztette, n1ajd Nagyvára
don - n1ár tüdőbetegen - fogságba kerül. ;\z oroszok 
túvozúsa utún osztrúk rogva tartói arra kényszerítik a 
családot hogy visszan1cnjcnck Pestre, ahol Zsuzsannát 
hazaárulással vádolják. \ 1édöügyvédje nincs, önn1agát 
kell n1egvédenie. Bátor. tíszteletre n1é\tó 111agatartást 
tanúsít. ,L\ tárgyaláson rendkívüli szónoki erővel, hatá
sosan és logikusan érvel, rnonclván: csak azt tette asza-
badságharcban. <:unit joga és kötelessége volt tenni. 

kös::Jhzhe~jiik életiinket. iJ ne111 a::: e//e11sége1 hílla ben-
11ii11k. ha11e1n o s:::enl~ec1ii enrbert. ". Később 111égis tá
voznia kell - családjával együtt - hazájó.ból. Brüsszel
ben, llH\jd Ne\V Yorkban a kényszerü hontalanságot, a 
súlyos betegséget és a sok szenvedést cinelt főveL a 
legneinesebbek erényével viselte. 

Kossuth Zsu:sanna. ivtagyarorszúg első föápolónő
jc 1854. június 29-én halt meg New Yorkban. Rövid 

élete során kivételes é\etutatjárt be.;\ haza és az igaz
ság szeretete, a női egyenjogúságról vallott elvei, a kis 
és nagy ne111zetek, vala1nint az egyének boldoguláshoz 
való jogának n1egalkuvús nélküli képviselete kivételes 
jellcinet n1utatnak be az utókornak. Ennek ellenére 
1neg\cpöcn kevesen és keveset tudnak róla. Neve csak
ncn1 rcledésbc 111crült. 

,-\ i\1!agyar i\polúsi Egyesület 1997-bcn .J(ossuth 
Zsuzsanna n1issziót'' indított. inelynek elsö lépéseként 
tnegalapította a l(ossuth Zsuzsanna en1lékénnet. Ezzel 
n1i. K.ossuth Zsuzsanna kései utódai saját gyökereink. 
hivatástörténeti értékeink nlapjún érzett büszkeségün
ket kívánjuk kifCjezni. Példaként állítjuk !·(ossuth Zsu
:::sanna cszn1éit, haza- és hivatás szeretetét. kitartásút, 
n1egnlkuvúst ncn1 isinerö lelkét n jelen kor ápolói elé. 

-risztelcttel adózunk e111lékénck. 

ápolta a sérülteket és betegeket. \ 1égül osztrák katona- 1\I is s i\·I u eh a. !'\I.: 1--or Zsu:.sauna A·ossuth 1s 111e111ory, 

tisztek va!lon1úsúra 1nentik f-C!: „ Ennek a::: oss:::onynak 011 tl1e 1501
'1 a1111h·erst11:r r~f" her deatlt 
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FELHÍVÁS 
40 éves évfolyam - találkozóra 

Minden külön értesités helyett ezúton hivjuk fe! kedves évfolyamtársainl<: figyelmét. akik 1964-ben 

Marosvásárhelyen a MOGYE Gyógyszerészeti Karán végeztünk, hogy 

2004 szeptember 4-én tartjuk 40 éves évfolyam-találkozónkat 
9 órától az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

Sz81/Bs: a Bod Péter Reformatus Diakóniai és Tanulmanyi Központban 

Str Padurii (Erdö u.) 7/B. Tel./Fax: (265)-216997, 
250 ezer lej (külföldieknek 10 CJ/fö, reggelivel. 

ünnepi ebéd és vacsora a Majestic étteremben: 10 f (összesen) 

Részvételi szándékodat (kiséröid számát. igényét) kérünk mielöbb - legkésöbb július 15-ig - közöld. 
!<érjük értesitsd azon kollegákat is, akikkel kapcsolatban vagy. 

Tov<3bbi részletekért rendelkezésedre <311, szeretettel üdvözöl és vár. a szervezők nevében: 

Gyéresi Árpád 
540143-T argu-Mure§/Marosvásárhely 

Aleea Corni§a nr.4 ap.16 
Tel.: (265)-216481/MOGYE 

(265)-215551 /208 
E-mail: agyeresi@umftg m. ro 


