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JIIIT TETT KOSSU'l'H ZSUZSANNA? 

A magyar történelem egyik legkiválóbb hősnő
jét, Kossuth Zsuzsannát (1817-1854) a bátyja, 
a magyar szabadság fő hőse, Kossuih Lajos, az 
1848-1849-es magyar szabadságharc sebesültjei 
ellátásának a jobb megszervezésére kérte fel, és 
hivatalosan 1849. ápr. 16-án országos főápolónővé, 
az mszág hadikórházainak teljhatalmú ellenőrévé 
nevezte ki E hazafias, e1nberba1áti 111űködése 
miatt a szabadságharc leverői bebörtönözték, majd 
az országból száműzték. Ezután rövidesen meghalt 
Ragvogó történelmi alakját „befedte a feledés 
pora'' 

Elfeledték az emberek itthon is, külföldön is azt, 
hogy magyar asszony, Kossuth Zsuzsanna volt a 
világon az első, aki harctéri sebesültek ellátására 
női munkaerőt alkalmazott Az ő felszólítására 
legeWször a magyar hadseregben működtek ápoló
nők 

A ma élő emberek közül kevés tudja, hogy mit 
tett Kossuth Zsuzsanna, sőt legtöbbje azt sem 
tudja, hogy egyáltalán létezett Itthon és külföl
dön sokan úgy tudják, hogy egy angol nő, Florence 
Nightingale, aki öt évvel Kossuth Zsuzsanna mű
ködése után, 11ozzá hasonlóan, az angol hadsereg 
sebesültjeinek az ellátását szervezte meg a krimi 
11áborúban, volt az első nő, aki ilyen harctéri sebe
sültel1átás-sze1 vezést végzett, és ő lett volna az 
első, aki ebben a munkában nőket alkalmazott. 

J(ossuth Zsuzsannáról nem tudott a svájci Duhs 
orvosezredes se1n, a1nikor a svájci hadsereg harc
téri egészségügyi szolgálatáról szóló tankönyvében 
azt írta (1939), hogy háborúban orosz részről N. I 
Pirngov szervezte meg elsőként a női betegápolást, 
1854-ben, az angoloknál pedig F. Nightingale, aki 
1854 novemberében 37 ápolónővel ment a krimi 
háború sebesült angol harcosainak ápolására, leír
hatatlan nyo1norúságának az enyhítésére 

CSECSEMŐK ÉS ANYA TEJ 

ÜA V Öst. Ap. Ztg 28, (19), 394 (19 i4) 

Szárnos gye1n1eko1 vos tanácsát - hogy a csecse1nő 
táp1álása mentől hosszabb időn át t.ö1ténjék anyatejjel 
- most egy angliai intézet, a Welsh National School of 
l\iedicine kite1jedt kísérletei teljes mértékben helyben
hagyták. Két nyo1nós ok szól a szoptatás ko1ai abbaha
gyása ellen. A tehéntej lényegesen több oldható fehérjét 
ta1 tahnaz, inint az anyatej. Ugyanez áll a legtöbb mes
terséges csecsemőtápszer1e. GO, palackos tejjel táplált 
csecse1nőnél olyan magas fehérjeszintet észleltek a vér·· 
ben, amely 1nár súrolta a 1negengedhető hatá1t. A vé1 
állandó n1agas fehérjeszintje azonban veszélyezteti a 
gyermek veséit„ Különös veszélyt jelenthet a magas 
fehérjeszint bélhmutos csecse1nőkre nézve, amikor a 
nagyfokú vízveszteség folytán a vér fehérjeszintje köny
nyen túllépheti a kritikus értéket Tartós vese- és. agy
károsodás já1hat ezzel 

Eckersly, angol nyelvtankönyvíró sem tudha
tott Kossuth Zsuzsanna hősi tetteiről, amikor azt 
írta ( 1963) a világszerte ismert Florence Nightinga
le1·ől, hogy: „ nő még nem szervezett ilyen mun
kát " 

Ezek az állítások tévesek Ezekkel szemben a 
tö1 ténehni igazság_IQQ~-~-ül a hazai hadtörténebni 
dokun1ent.umokból (kinevezés, Kossuth Zsuzsari,na 
szolgálati jelentései stb..), és egy olyan könyvből, 
a.1nelyet „ismeretlen" sze1zője, idegen földön 
(USA), angol nyelven, idegen sajtóban jelentetett 
meg 1856-ban, E könyvben (Memorial of Madame 
Kossuth-Meszlényi; 1856. Boston), a magát meg
nevezni ne1n akaró szerző azt írta özvegy M esz
lényi Rudolfné született Kossuth Zsnzsannáról, 
hogy: „Sokan emlékeznek majd azokra a beszá
molókra, a,rrielyek ebbe az országba (Amerikai 
Egyesült Allamok) érkeztek 1849-ben, Kossuth 
legfiatalabb hugáról, akiről azt mondták, hogy 
úgy mint bátyjának, nevezetes beszélőtehetsége és 
tettereje volt, megszervezte Magyarország asszonyait 
egy nagy kórházrendszerbe, hogy eleget tegyen azok
nak a követelményeknek, amelyeket a harcterek 
támasztottak, ahol apáik, fivéreik, férjeik és fiaik 
a vérüket áldozták a szabadságért ez az erélyes 
és tehetséges asszony, aki hetvenkét kórházat ho
zott létre, rendezett és felügyelt. " 

A felsorolt adatok bizonyítják, hogy Kossuth 
Z8uzsanna szentélyében, niagyar nő volt a világon 
az első, aki harctéri sebesültek ellátását országosan 
szervezte, lwáikórházakat hozott létre, azok ?nŰködé
sér e fel ügyelt, és elsőként állított szervezetten nő/cet 
háborús betegápolásba. 

Ez az ismertetés igyekszik hozzájárulni a tör -
ténelmi igazságnak a megvédéséhez Kossuth Zsu
z.°5anna, a magyar történele1n_, és végeredniényberi a 
világtö1 térieleni sze1nponf:fából is 

Dr. Várady Károly 

Egy inásik ok, amely a lehető hosszú ideig ta1tó szop· 
tatás 1nellett szól az, hogy 1nesterséges táplálásnál gyak-
1·an találkozunk a csecsen1ők elhízásával.. Már pedig egy 
c:secsemőko1 ban kialakult kövérség élete végéig elkísér
heti az embert és számos későbbi panasz forrása lehet. 

Ha11nadik ok, melyet az angol tudósok ne1n vettek 
ugyan figyele1nbe, de a1nelyre a pszic:hológusok nen1 
sziínnek ineg felhívni a figyelmet, a csecsemő és anya 
közötti orális kapcsolat kielégítése A ineleget és táplá
lékot nyújtó anyai entlő olyan védettségi, biztonsági 
é1·zést nyújt a gyermeknek, amit semmiféle palackos 
tápszer és a legjobb ápolás sem képes pótolni. Ennek, t. i 
az anyatejjel történő ment.ól ta1tósabb táplálásnak a 
gyer1nek lélektani fejlődésére is nagy hatása van. Ezért. 
ajánlatos még abban az esetben is, ha az anyatej bár-
1nely okból idő előtt elapad, a csecsemőt legalább 3~5 
hónapos koráig az anyai mellre tenni. Legjobb időpont 
erre az étkeztetést megelőző időszak {101) 
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