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HÕSEINK EMLÉKÉRE*
Mert kellenek hõsök! Minden korban! Kellenek,
akik erõt adnak, irányt mutatnak. Bátorságot meríthetnek életükbõl a kétkedõk, ünnepelhetik a késõi
utódok. Mert a hõsök soha nem saját korukban válnak azzá. Néha csak évek, máskor akár évszázadok
múlnak el, mire valaki, valami okán nyitott szívvel
rácsodálkozik egy önfeláldozó, bátor, felelõsségteljes, többnyire tragikus emberi sorsra. És ha kellõ kitartással kutatja, majd teszi nyilvánossá ezt a sorsot
és állít maga mellé egy réteget vagy akár egy egész
társadalmat, no akkor születik a HÕS.
A hõsök a legritkább esetben élik meg saját „hõsségüket”, mert valahogy mindig úgy rendezi az Élet
(még inkább az emberi gyarlóság, irigység, politikai
szövevény), hogy rögös, járatlan utakon kelljen végighaladniuk életük néha nagyon rövidre mért idejében. Egy ilyen hõsrõl beszélek most én is.
1854. június 29-én New Yorkban, a számára idegen világban megadóan feküdt halálos ágyán, talán
már túl minden testi és lelki szenvedésen, nem a fájdalomnak, hanem saját földi életének végére várva
türelemmel, méltósággal. Felkészült rá. A számára
kedves emberektõl: családtagoktól, barátoktól már
elbúcsúzott, aztán nem szólt többé.
Halálközeli pillanatokban – azt mesélik, akik túlélték – mint egy film lassított felvételén, mérhetetlenül kevés idõ alatt játszódik le egy élet valamennyi
fontos eseménye. Talán hõsünk, a sápadt arcú, törékeny, legyengült testû lény is ezt élte át tiszta tudatának utolsó perceiben: orrában érezte a sós tengeri
szél illatát, a hullámok ringatta hajót, amely egyre
messzebbre sodorta élete egyetlen élhetõ talajától:
hazája földjétõl. Fülében zakatoltak a kérlelhetetlen
bíró szavai, amikor sehogyan sem tudták rábizonyítani a koholt vádakat. Végül szabadon kellett engedniük, de hõsünk számára ez a szabadság jelentette a
legsúlyosabb börtönt: fordítva zárták rá a cellát, hiszen mindenhol élhetett ezután, csak szeretett hazájában nem.
Aztán más képek úsztak át csukott szemei elõtt:
öreg és beteg édesanyját látta, akinek egyetlen támasza volt élete utolsó hónapjaiban (sõt már elõtte is
a keserves, hányattatásokkal teli hosszú-hosszú évek
alatt), és aki miatt Brüsszelben kényszerült megélhetést teremteni nem csak maguknak, de csipkeverõ mûhelyének szegény sorsú munkásnõi számára is.
Hiszen az öreg hölgy már nem bírta volna ki a hosszú
tengeri utat Amerikába, számûzetésük utolsó állomására. Mert nem csak Magyarországról, de Európából is kiutasították az egész megmaradt családot…
Újabb képek: dermesztõen hideg éjszaka, verik
az ajtót és idegen, érthetetlen nyelven kiabálnak.
Nem érti, pedig több nyelven jól beszél, de ezt nem

érti. Jól tudják ezt azok is, akik ezeket az érthetetlen nyelven ordító, könyörtelen katonákat küldték
érte; tudták, ha angol vagy német fogdmegek törik
rá az ajtót, azokkal szót ért és a végén még meggyõzi valahogy õket éles eszével, jogi jártasságával...
Új snitt: Egy szál hálóingben fekszik az Újépület fûtetlen, kitört ablakú pincéjének kövezetén, bekavar a hó, iszonyúan hideg van, az õr talál rá, de
már halálosan beteg. A bécsi rabkórházba vitetik...
Aztán megint egy emlék – talán a legfájóbb: rajongásig szeretett bátyja nem hisz neki! Õt okolja a
Makk-féle összeesküvés bukásáért, pedig ha valaki,
hát Õ mindent megtett, hogy sikerüljön...
Végre egy fényesebb emlék, bár ez is csupa vér,
fájdalom, szenvedés, mégis jó érzéssel tölti el, mert
tudja, hogy segíthet ott, ahol a legnagyobb szükség
van a segítségre. Mindenfelé sebesült, vérzõ, jajgató
katonák... biztonságba kell helyezni õket, ápolni,
gyógyítani, bátorítani... segíteni, még ha ellenséges
katonák, akkor is. Õk is csak emberek, fiúk, férjek,
apák...
Aztán megint sötét felhõ suhan át arcán, mert
az újabb kép: imádott férje a decemberi farkasordító hidegben utazik Pestre, hogy az országgyûlésen
szavazatával támogassa a haza ügyét. Megbetegszik
és januárban meghal. Õ pedig szíve alatt hordja – két
lányuk után – egyetlen fiukat, aki alig egy év múlva,
menekülés közben a karjaiban leheli ki lelkét...
Aztán átsuhan még néhány villanás: apró szobában édesapjával másolja a Törvényhatósági Tudósításokat. Bár szinte gyerek még, játékra, bálozásra
nincs idõ...
Majd: félelem, rémület, fájdalom, szenvedés –
kolera! Segíteni kell, segíteni akarok... és 14 évesen
elindul bátyjával, Lajossal, hogy házról házra vigye
a hírt: van remény, van segítség...
És 1854. június 29-én délután 5 órakor New
Yorkban, a IX. utca 130. számú házban elfogy egy
37 év történetét összesûrítõ filmszalag.
Az utolsó kép: 1817. február 19-ét írunk. Békés,
vidéki ház, sok rokon és vendég, jókedv, mûveltség,
szeretet... Ide érkezik meg bátyja, Lajos és három
lánytestvére után ismét „csak” lányként HÕSÜNK:
Magyarország elsõ fõápolónõje, Meszlényi Rudolfné,
született KOSSUTH ZSUZSANNA.
Emlékét örökre megõrizzük.
Tölgyesi Ágnes
Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára
tolgyag@bmkk.eu
* Az írás megjelent a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége hivatalos lapja, az Orvosi
Könyvtárak 2017. 4. számában
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KOSSUTH ZSUZSANNA
(1817–1854)
Idén 200 esztendeje született Magyarország elsõ
fõápolónõje, Kossuth Zsuzsanna, akinek a nevéhez
köthetõ a honvédsereg betegápolási rendszerének
megszervezése 1849-ben.
Kossuth László ügyvéd és Weber Karolina legkisebb gyermekeként 1817. február 19-én látta meg a napvilágot Zemplén vármegye
székvárosában, Sátoraljaújhelyen. A
családban a legidõsebb Lajos mellett négy lány született: Karolina, Emília, Lujza és Zsuzsanna. Testvéreihez hasonlóan õt is az evangélikus
vallásra keresztelték, születési anyakönyvi bejegyzésének tanúsága szerint
egyik keresztanyja Kazinczy Ferenc felesége,
Török Sophie volt, ami
a Kossuth és a Kazinczy család közötti kapcsolatra utal. Tekintve,
hogy a városban ekkor nem mûködött
evangélikus egyház,
ezért anyakönyvezését
a helyi reformátusok
végezték.1
Kossuth
Zsuzsanna életútjának felvázolása elõtt érdemes
megvizsgálni családjának eredetét. A Kossuthok Turóc vármegyei
származásúak, elsõ ismert
õsük, Gath fia Kosuth
neve IV. Béla uralkodásának
idején, 1263-ban bukkan fel
egy dokumentumban. Nemesi
elõnevük az udvardi és
kossuti, Kossuthfalva napjainkban Kossuth néven Turócszentmárton városrésze. Nemesi címerét
Mátyás király adományaként 1479-ben kapta a család.2
A Kossuthok nemességüket mint láthattuk egészen az Árpád-korig vezethetik vissza, azonban jelentõsebb szerepre nem tettek szert a továbbiakban.
Kossuth Zsuzsanna édesapja szintén Turócban szü1
2

MNL OL X 2920. Másolattár. Sátoraljaújhely református születési anyakönyv.
Kempelen 1913: 156–157.

letett 1763-ban, majd iskolái elvégzését követõen a
jobb lehetõségek miatt zempléni rokonaihoz költözött. Új lakhelyén kezdetben a vármegye alkalmazásában állt, majd ügyvédként kereste a kenyerét. A
megfelelõ egzisztencia megteremtését követõen a
liszkai postamester lányát, Weber Karolinát
vette feleségül. A család viszonylagos jólétben élt egészen a napóleoni háború végéig, amikoris a családfõ
rossz üzleti döntései miatt elszegényedtek.
Kossuth László a legkisebb lánya születésekor már
57 esztendõs volt, de felesége is jóval túl járt a
negyvenedik életévén.
Kossuth Zsuzsanna a
család anyagi helyzete
ellenére minden bizonnyal megkapta a
nemesi lányoknak a
korszakban járó neveltetést, élete során
anyanyelvén kívül
németül, franciául és
angolul is megtanult.
Kossuth Zsuzsanna életének elsõ
komoly közegészségügyi eseménye az
1831-es kolerajárvány,
amely ekkor jelent meg
elõször Magyarországon. Testközelbõl tapasztalhatta meg a betegség súlyos következményeit, Kossuth Lajos ekkor
kolerabizottsági tagként tevékenykedett. A hatóság intézkedései miatt kitört kolerafelkelés idején szemtanúja
lehetett annak, ahogy testvére az
újhelyi vármegyeháza erkélyérõl elmondott beszédével a lázongó jobbágyokat lecsillapította.
Kossuth ígéretesen induló közéleti pályája egy
sikkasztási ügy miatt Zemplénben gyorsan megfeneklett, paradox módon viszont ez az esemény indította el országos karrierjét. Az 1832–1836-os pozsonyi
országgyûlésen Vécsey Pál távollévõ követeként vehetett részt, tevékenysége révén országosan ismert
politikus lett, amely családja életére is kihatással volt.
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A Kossuth család továbbra is Sátoraljaújhelyen
próbált boldogulni, a családfõ ügyvédi hivatásából
befolyó csekélyke összeg azonban szûkös megélhetést biztosított. A nehézségek miatt, valamint Kossuth Lajos biztatására 1836-ban az egész család Pestre költözött, ahol a Fürdõ utcában béreltek egy többszobás lakást. Itt nemesi úrilányoknak biztosítottak
szállást és ellátást. Kossuth Lajos az országgyûlés
idején a kéziratos Országgyûlési Tudósításokban tájékoztatta a közvéleményt az aktuális történésekrõl.
Az országgyûlést követõen Törvényhatósági Tudósítások címmel a vármegyék nemesi közgyûlésein elhangzottakat vetette papírra. Az újság szerkesztésében feltehetõen Kossuth Zsuzsanna is részt vett, bár
ezt hitelt érdemlõen nem lehet bizonyítani. A hatóság többszöri kísérlete ellenére sem sikerült elhallgattatni a lapot, végül Kossuth 1837. május 5-ei letartóztatása tett pontot az ügyre. Fogságba vetése ismét nagyon nehéz helyzetbe hozta a családot, hiszen
Kossuth anyagi támogatását nélkülözniük kellett.3 A
nagy pesti árvíz elõl Maglódra menekültek, 1838
õszén Alsódabasra költöztek, ahol szerény körülmények között tartották fenn magukat. Kossuth László már nem érhette meg fia szabadulását, 1839-ben
meghalt.4
Kossuth Lajos 1840 májusában három évi fogság után amnesztiával szabadult. 1841-ben Lajos és
Zsuzsanna a Meszlényi testvérekkel, Terézzel és
Rudolffal kötötték össze az életüket. Zsuzsanna házasságkötésére Budán, a krisztinavárosi plébánián
került sor május elsején. Meszlényi Rudolf katolikus vallású volt, ezért a vonatkozó törvények értelmében Kossuth Zsuzsannának reverzálist kellett
adnia, vagyis egy tanúsítványt aláírt, miszerint a születendõ gyermekek katolikus vallásúnak lesznek
megkeresztelve. Házasságuk rövidnek, de boldognak bizonyult. Az ifjú pár kezdetben Pesten lakott,
majd Sárbogárdra költöztek, ahol a férj egy kis birtokkal rendelkezett. Összesen három gyermekük
született: Gizella (1842–1865), Ilona (1843–1926),
végül Rudolf (1848–1849).
Kossuth Zsuzsanna életútjának további nyomon
követése elõtt érdemes megvizsgálni a férj személyét
és családi hátterét. Meszlényi Rudolf 1813-ban született, birtokai voltak a Veszprém vármegyei
Kisdémen, Fejérben Sárbogárdon és Dádon. A Fejér vármegyei reformellenzék képviselõjeként Kossuth lelkes hívének számított. 1841 tavaszától rendszeresen írt tudósításokat a saját véleményével kiegészítve a Fejér vármegyei közgyûléseken történtekrõl
a sógora által szerkesztett Pesti Hírlapba. Tudósítá3
4
5
6
7

Hegedüs 2002: 389–390.
Rabati 2005: 59., 66., 74.
Sárváry 1993: 4–11., 28.
Sárváry 1993: 105.
Losonczy Tóth 2008: 53–55.

5
saiból politikai állásfoglalásáról és megyéje helyzetérõl egyaránt szemléletes képet kapunk.
A nagy múltú meszleni Meszleny vagy Meszlényi
család (nevüket így is, úgy is használták a forrásokban) eredetileg Vas vármegyei középnemesi család
volt, elsõ ismert tagjuk, Péter neve 1410-ben tûnik
fel a dokumentumokban. Meszlényi János (16591736) Gyõr és Fejér vármegyei alispán házasságaival
és birtokszerzéseivel megalapozta a késõbbi nemzedékek sorsát. Elsõsorban Fejérben gyarapította birtokállományát: 1702-ben 15 000 Ft-ért megvette
Cecét a hozzá tartozó pusztákkal, míg Velencére és
Gárdony felére 1724-ben nyert adományt III. Károlytól. Velence betelepítése is a nevéhez köthetõ. A
19. századra ez a tekintélyes birtokállomány szétaprózódott, Meszlényi Rudolf a család kevésbé tehetõs ágához tartozott.5
Kossuth Lajos hitvesérõl a kortársak nem voltak jó véleménnyel, önzõ, szívtelen teremtésnek tartották. Meszlényi Teréz a Kossuth családdal sem
ápolt szívélyes viszonyt, férjét, akivel egyébként bensõséges házassági kapcsolatban élt, gyakorlatilag kisajátította magának. Különösen a Kossuth Zsuzsannával szembeni ellenszenv okát érdemes megvizsgálni. Meszlényi Terézben feltehetõen egyfajta felsõbbségi érzet is meglehetett Kossuthékkal szemben, hiszen a Meszlényi család nem egy társadalmi szinten
állt velük. Kossuth Zsuzsannával kapcsolatban, akit
a fivére gondolkodásmódja és tehetsége miatt az ikerlelkének tekintett, említett tulajdonságai miatt féltékenység és irigység is kialakulhatott benne. Kossuth
Zsuzsanna 1848-ban, nem sokkal férje halálát követõen így írt sógornõjérõl: „Teréz! O Teréz marad – a
természet midõn ily nõt teremt egy nagyszerû hazugságot alkot. De a természet ha egyszer hazudott, vissza
nem vonhatja többé – Én azt hittem, hogy meglágyítá
szívét a vesztés fájdalma, õ sírni tudott, de énjét feledni nem, szíve csaknem megrepedt, de hajthatatlan
maradt – még lágyulni sem tudott – ám legyen!”6
Meszlényi Teréz ellenszenvéhez újabb adalékokkal szolgálhat a barátnõjével, Tanárky Augusztával
folytatott, a közelmúltban elõkerült levelezése. A levelek elemzése alapján arra lehet következtetni, hogy
a barátnõk burkoltan vetélkedtek egymással Kossuth
Lajosért, majd Meszlényi Teréz mintegy kárpótlásként az öccsével, Meszlényi Rudolffal szerette volna összehozni Tanárky Augusztát. Rudolf végül Kossuth Zsuzsannát választotta, amely csalódással töltötte el a nõvérét és a barátnõjét is. Ez a személyes
szál mindenképp megmagyarázhatja a Kossuth Zsuzsannához fûzõdõ ellenséges viszonyt.7
A Meszlényi-házaspár aktív szerepet vállalt a közéletben, tagjai lettek az 1844. okt. 6-án megalakult
Országos Védegyletnek, a Fejér vármegyei szervezet
megalapítása a nevükhöz köthetõ. Kossuth Zsuzsanna védnöksége alatt rendezték meg az elsõ védegyleti
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bált Székesfehérvárott, ahol a résztvevõk hazai ruhában jelentek meg. 1845. november 16-án a Védegylet
Pesten tartotta elsõ közgyûlését, Fejér vármegye küldöttségébe Kossuth Zsuzsannát is beválasztották, lefolyásáról írásban jelentést kellett tennie.
Sárbogárdon gyakori vendégek voltak náluk a
szintén ellenzéki Madarász testvérek, akik közeli
birtokosként a család jó barátainak számítottak.
Meszlényi Rudolf az 1847–1848-as országgyûlésen
Fejér vármegye küldötteként vett részt. Ígéretesen
induló politikai karrierjét 1848. január 13-án bekövetkezõ halála törte meg, amikor a pozsonyi diétáról hazafelé tartva meghûlt, és ennek következtében
34 éves korában Székesfehérváron meghalt. Személyében vélhetõen a forradalom egyik késõbbi meghatározó személyiségét veszítette el.
Férje halálának idején Kossuth Zsuzsanna elõrehaladott terhes volt Rudolf nevû fiával, aki februárban jött a világra. Anyagilag nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen férje után tartozások maradtak.
A forradalmi napokat Sárbogárdon töltötte, innen
végleg a termés betakarítását követõen, 1848 õszén
költözött Pestre. A fõvárosban a Kecskeméti utcában bérelt egy lakást, ahol kosztosokat látott el. Itt
is rendszeresen felkeresték õt a Madarász-testvérek,
és beszámoltak neki a legfrissebb fejleményekrõl.8
Az osztrák elõrenyomulás hatására 1849 elején
a kormány Debrecenbe menekült, Kossuth Zsuzsanna is hasonlóképp tett, hiszen Kossuth Lajos hozzátartozójaként az ellenségtõl semmi jóra nem számíthatott. A kemény téli viszonyok között megtett út
során kisfia Szolnokon életét vesztette.9 A sorozatos tragédiák során megmutatkozott mentális ereje,
az összeroppanás helyett minden energiáját a haza
ügyének szentelte.
Debrecenben egy református lelkésznél, Könyves Tóth Mihálynál kapott szállást, aki Kossuth lelkes hívének számított. Késõbb tábori lelkészként
szolgált és szavaira sokan csatlakoztak a honvédsereghez. A szabadságharc után tevékenységéért kötél általi halálra ítélték, amit 20 év várfogságra változtattak. 1856-ban amnesztiával szabadult.
Kossuth Zsuzsanna Debrecenben egyik szervezõje lett a nõegyleti munkának, ugyanis a kötszerhiány miatt ezek az egyletek a begyûjtött ingekbõl, lepedõkbõl tépéseket készítettek. A nõegyletek egyik
célja a kórházi betegek gyámolítása volt.
Kossuth Lajos 1849. április 16-án országos fõápolónõvé nevezte ki a húgát, egyúttal az ekkor létrehozott Országos Kórodai Fõápolónõi Intézetet a
felügyelete alá helyezte.10 A kinevezést a következõSárváry 1993: 30–32.
MNL OL 6608. Másolattár. Szolnok római katolikus halotti anyakönyv.
10
Kapronczay–Szemkeõ 1981: 116.
11
Rabati 2005: 131–132.
12
Rabati 2005: 133–134.
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képp indokolta: „... s a tábori kórházakban sínylõ
harcosaink az orvos rendelte gyógyszereken felül még
a segedelemnek azon nemében is részeltessenek, melyet leginkább nõkezek képesek nyújtani: téged, kedves nõvérem, ezennel az összes tábori kórházak fõápolónõjévé kinevezlek; ... Erõsen meg vagyok gyõzõdve,
hogy általánosan elismert szelíd keblednek nemes ösztönét követve, sérült vitézeinknek a kórházbani ápolása körül akként intézkedendel, mint azt egy anyától,
testvértõl s honunk hû leányától méltán megvárhatni.” 11
Görgey, a hadsereg fõparancsnoka enyhén szólva rosszallta az intézkedést. Emlékirataiban így említi az esetet: „Egy szép napon ugyanis a kormányzó
egyik nõvérét »országos fõápolónõvé« nevezték ki, s
Klapka azonfelül saját kezûleg aláírt hadügyminiszteri rendelettel lepett meg, mely az országban lévõ valamennyi kórházi hatóságot minden szolgálati kérdésben a nevezett »országos fõápolónõ« fennhatósága alá
rendelte. A szépnemnek a betegápolásra való képességét ugyan még senki nem vonta kétségbe, de beteget
ápolni, meg egy országnak, sõt egy harcoló hadseregnek összes betegápolási ügyeit szervezni és vezetni két
különbözõ dolog. Ez aligha volt titok Klapka tábornok elõtt; de belõle hiányzott, mint már jeleztem, az
az erkölcsi erõ, mellyel egy hölgy – a legjobb indulatot
feltételezve is semmiképp sem helyén való – közigazgatási szeszélyeinek, a szépnemnek járó tisztelettel
ugyan, de férfias szilárdsággal ellenállhatott volna.”12
Kossuth egyébként nagyon ügyelt arra, hogy rokonainak ne juttasson pozíciót, de húgánál alkalmasabb embert egyszerûen nem talált erre a feladatra.
Hivatala Debrecenben a Földmûvelés, Ipar és Kereskedelmi Minisztérium épületében, a Czeglédi úton
nyert elhelyezést.
Kossuth Zsuzsanna nagy lendülettel látott munkához, feladatai közé tartozott a kórházak munkájának ellenõrzése, új kórházak felállítására vonatkozó
javaslattétel. Szabálytalanság esetén jogában állt a
vizsgálat lefolytatása, de az intézkedési jog továbbra is a Honvédelmi Minisztérium kezében maradt.
Kísérõnek Barna Ignác fõorvost rendelték mellé, aki
szakértelmével lehetett segítségére. Barna kinevezése
ellentétes volt Kossuth Lajos eredeti elképzelésével,
hiszen e feladatra az irgalmas nõvéreket szánta. Az
ápoláshoz értõ nõvérek kórházszervezési kérdésekben azonban tapasztalanok voltak.
Az országos fõápolónõ tevékenysége folyamán
mintegy hetven új tábori kórház felállításában nyújtott segítséget, biztosította felszerelésüket, személyzetüket és ellátásukat. A kórházigazgatóknak be kellett tartaniuk a fõápolónõ rendszabályait. A helyzetet nehezítette az orvos és ápolónõhiány. Megbízatása idején háromszor tett felhívást a Közlönybe,
hogy önkéntes ápolónõket toborozzon. Javaslatára
a nõegyleteken belül megalakultak a betegápoló egy-
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letek, amelyeknek a tagjai részt vettek a kórházi
munkában.
A Hadügyminisztérium egészségügyi osztályát
kinevezése idején Flór Ferenc vezette, aki a forradalom elõtt a Szent Rókus kórház igazgatója volt.
Haladó gondolkodású orvosnak számított, elsõk között kísérletezett a világon a kloroformmal történõ
altatásos mûtétekkel. Módszerét a szabadságharc idején a magyar honvédségnél elsõk között Európában
bevezették a hadisebészetben. A szabadságharc után
tevékenységéért másfél év börtönnel és állásvesztéssel sújtották.
Kossuth Zsuzsanna kinevezése után (1849. április 23-án) felhívást intézett a tábori kórházak igazgatóihoz: ,,legyen szíves haladék nélkül azon hiányokról tudósítani, amelyek az orvosi segedelmen kívül a
betegeknél szorosabb értelemben vett ápolás, az élelmezés és a tisztaság fenn tartása érdekében mutatkozik, miszerint addig is, amíg a szükséglet javításáról
személyesen tapasztalást szerezhetnék, a hiányok elhárítása körül haladék nélkül intézkedhessem.”13
A fõváros visszafoglalása után a kormányhivatalokkal együtt Flór és osztálya is visszatért a fõvárosba. Velük érkezett Kossuth Zsuzsanna is, aki jelentõs szerepet játszott a készletek Pestre szállításában és a központi tábori kórház újjászervezésében.
A katonai kórházakban a kivezényelt honvéd- és polgári ápolókkal együtt már nagyjából azonos arányban dolgoztak az ápolónõk is.
1849. június végén a kormány feladta a fõvárost,
a védelmi vonalakat az ország déli területére helyezték át. Kossuth Zsuzsanna feladata a sebesültek elszállíttatása és a kórházak áttelepítése lett. Javaslatára Balogh Pálnét, Pest fõápolónõjét a szállítható
betegekkel együtt Komáromba irányították, ahol
hosszabb védelemre számítottak. Kossuth Zsuzsanna július 4-én Szegedre ment, majd a következõ felhívást intézte a pesti nõkhöz: „A kormány másodszor elhagyja a fõvárost, hogy honmentési nagy mûvét
bevégezni törekedjék. Minden intézkedés megtétetett a
könnyen sérültek elszállítására, de vannak, akik az út
nehézségeit meg nem bírnák, és ezeket ajánlom jótékony figyelmetekbe. Vegyétek õket házaitokba, gyógyítsátok saját orvosaitok által, ápoljátok õket nõkhöz,
honleányhoz méltó, önfeláldozó hûséggel...”14
Intézkedett arról is, hogy a családoknál el nem
helyezhetõ honvédeket az irgalmasok budai kórházába szállítsák át. A betegeket befogadó szegény sorsú családok között ápolási díjként Kossuth pénztárából kétszáz honvéd kéthavi zsoldjának megfelelõ
összeget osztott szét.
A lassan a déli területek felé menekülõ tábori
kórházak hosszabb ideig sehol sem maradhattak, így
13
14
15

Rabati 2005: 135–136.
Kapronczay–Szemkeõ 1981: 120.
Kapronczay–Szemkeõ 1981: 121.
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a fegyelem is lassan felbomlott, régi sérelmek kerültek elõtérbe, egyre több fegyelemsértési ügyben kellett intézkedni. Szegeden, ahol szép számban jelentkeztek nõk ápolási munkára, csak komoly erõfeszítések árán tudott Kossuth Zsuzsanna rendet teremteni, de hasonló problémák jelentkeztek a menekülõ pesti kórházban is. Mindezek ellenére a honvéd
egészségügyi szolgálat szinte az utolsó napig híven
látta el feladatát, amelyben kiemelt szerepet kapott
a betegápolás ügye. Elhívatottságára jellemzõ, hogy
a kórházlátogatásoktól még szabadságharc végén kitörõ kolerajárvány sem tudta visszatartani.
Kossuth Zsuzsanna tevékenységét mérlegre téve
megállapítható, hogy a magyar szabadságharc betegápolása, az önkéntes ápolónõi kar megszervezése, a
hadifoglyokkal való humánus törõdés történelmi jelentõséggel bír. A krími háború elõtt négy évvel –
Florence Nightingale tevékenységét is megelõzve –
a magyar önkéntes ápolónõi intézmény olyan emberbaráti elveket valósított meg, amelyek késõbb a vöröskeresztes mozgalomban váltak általánossá.15
A világosi fegyverletételt követõen barátai tanácsa ellenére nem hagyta el az országot, pedig számíthatott az osztrákok megtorlására. Családjával Nagyváradnál orosz fogságba esett, akik foglyaikkal emberségesen bántak. Nem így tettek az osztrákok, miután az oroszok átadták nekik a volt fõápolónõt és
családját, a hírhedt pesti Újépületbe szállították
õket. A börtönviszonyokat, amelyeket közel 80 esztendõs édesanyjának és kislányainak is el kellett szenvedniük, sötét, nyirkos cella képezte. Haynau parancsára 1850. februárjában a budai várbörtönbe vitték,
hazaárulással vádolták, ami fõbenjáró bûnnek számított. A hadbírósági felmentésében egyrészt szerepet
játszott azoknak az osztrák katonatiszteknek a vallomása, akik tanúsították, hogy hasonló ellátást kaptak, mint a magyarok, másrészt a külföld felháborodása a szigorú ítéletek miatt.
Szabadulását követõen a Kecskeméti utcában
található lakásába tért vissza a családjával. Egy kis
nevelõintézetet nyitott, amelyben magyart és történelmet tanított. Haynau nem pesti illetõségét kihasználva megpróbálta kitoloncoltatni a fõvárosból, azonban Kossuth Zsuzsanna bátran szembehelyezkedett
a táborszernagy akaratával, gyermekei érdekeire hivatkozva meghátrálásra késztette. A tanítástól viszont sikerült eltiltania.
A szabadságharc leverését követõen ugyan általános letargia uralkodott az országban, de az emberek lelkében titokban megmaradt a remény, hogy a
harcot újra lehet kezdeni. Hasonlóan vélekedhetett
errõl Kossuth Zsuzsanna is, aki terveit intézményének egyik tanárával, Jubál Károllyal oszthatta meg.
Jubál korábban a Kossuth gyerekek nevelõje volt, a
szervezkedés egyik meghatározó alakjának számított.
A tervek szerint 1852 tavaszán kezdõdött volna a fel-
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kelés, az összeesküvés vezetõje Makk József, Komárom egykori tüzérparancsnoka volt. A mozgalom
súlypontja Székelyföldre esett, míg a fõvárosban
Jubál és Kossuth Zsuzsanna irányította a szálakat.
Az összeesküvõk az emigrációban tartózkodó Kossuth Lajos támogatását is elnyerték. A történelemkönyvekbe Makk-Jubál féle összeesküvés néven bevonuló szervezkedést az osztrákok beépített kémek
segítségével leleplezték.
A letartóztatások 1851 decemberében kezdõdtek, ekkor vetették fogságba Kossuth Zsuzsannát és
a testvérét, Lujzát. Az embertelen bánásmód megviselte az egészségét, lappangó tüdõbaja kiújult, ami
miatt egy bécsi rabkórházba került. Az amerikai diplomácia közbenjárásra 1852 áprilisában szabadon
bocsátották õket azzal a feltétellel, hogy az egész
család elhagyja az országot. Mindannyiuk részére
olyan útlevelet állítottak ki, amely csak a kiutazásra
jogosított, úti célként az Egyesült Államok volt megnevezve.16 A bécsi udvar egyébként az összeesküvés
elfogott tagjaival szemben kíméletlen megtorlást alkalmazott, a fõbb vezetõket kivégezték, Makknak
sikerült elszöknie, késõbb Amerikában telepedett le.
Kossuth Zsuzsa szabadon engedésében vélhetõen
Jubál Károly vallomása is szerepet játszott, amelyben mindent magára vállalt.
Amerikába egyelõre nem jutottak el, a saját és
édesanyja egészségi állapota miatt Brüsszelben ideiglenes tartózkodási engedélyt kaptak. Kossuth Zsuzsannát a betegsége mellett bátyja igazságtalan szemrehányásai is megviselték, ugyanis õt hibáztatta a
szervezkedés kudarcáért.
Kossuth Lászlóné 1852. december 28-án meghalt, lánya végül 1853 nyarán érkezett meg New
Yorkba. Súlyos betegsége ellenére megpróbált dol-

16
17

gozni, a Belgiumban kitanult csipkeverésbõl és varrásból próbálta eltartani gyerekeit. Tervei voltak a
jövõre nézve, azonban a halál 1854. június 29-én elragadta az élõk közül. Temetésére New Yorkban került sor. A szabadságharc fõápolónõjének hamvai
soha nem nyugodhatnak már magyar földben, ugyanis a porhüvelyét befogadó temetõre autópályát építettek, sírja emiatt többé nem fellelhetõ.17
Bödõ István – fõlevéltáros, igazgató-helyettes
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára
bodo.istvan@mnl.gov.hu
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KOSSUTH ZSUZSANNA EMLÉKÉV
2017.
A Békés Megyei Központi Kórház (a továbbiakban BMKK) a közzététel után azonnal kapcsolódott
a Magyar Ápolási Egyesület felhívásához: Magyarország elsõ fõápolónõje születésének 200. évfordulója
alkalmából legyen 2017. Kossuth Zsuzsanna Emlékév!
Intézményünkben emlékbizottság alakult, mely azonnal munkához látott. Elsõ feladatként ötleteket
gyûjtöttünk, feladatokat határoztunk meg, majd mérlegelve lehetõségeinket – mivel elõbbiek sokkal többen voltak, mint utóbbiak – felvázoltuk az egész éven átívelõ programsorozatot és elindultunk a megvalósítás akkor még meglehetõsen rögösnek tûnõ útján...
Magyar Ápolók Napja
Az Emlékév elsõ programját természetesen Kossuth Zsuzsanna születésnapjához igazítottuk. Mint
ismeretes, 2014 februárjában a Magyar Országgyûlés 5/2014. határozata alapján Kossuth Zsuzsanna
születésnapját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánították. Ahogy országszerte, így nálunk is tudományos
üléssel tisztelegtünk az ápolás emblematikus egyénisége elõtt, átadásra került az Év szakdolgozója kitüntetõ cím a szakmát folyamatosan, kitartóan, odaadóan, szóval hivatásszerûen végzõ munkatársaink
számára. A háttérben pedig már ekkor lázas elõkészületek indultak el egy ápolástörténeti kiállítás megrendezéséhez.
A kiállítás
Az ünnepi megnyitó 2017. március 9-én 14 órakor kezdõdött a BMKK Pándy Kálmán Tagintézmény
igazgatási épületének aulájában. Dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos megnyitó beszédében méltatta
Kossuth Zsuzsanna életét és tiszteletét fejezte ki a
mai kor ápolóinak áldozatos munkájukért. Mészáros
Magdolna ápolási igazgató megköszönte minden
munkatársának azt az önzetlen és lelkes munkát,

melynek nyomán egy nagyon gazdag, tartalmas és látványos kiállítással adózhattunk Kossuth Zsuzsanna
emlékének. Néhány név szerint is megemlített lelkes
szervezõ mellett mindenkinek köszönetet mondott,
aki a kiállításon látható régi ápolási eszközöket felkutatta és rendelkezésre bocsátotta. Hosszan sorolta azon támogatók – helyi és országos múzeumok,
levéltárak, könyvtárak, sõt civilek – nevét is, akik
hozzájárulásukkal nagyban emelték kiállításunk értékét.
A megnyitón felszólalt még a Megyei Ápolási
Egyesület képviseletében Tóth Tünde, a szeghalmi
rendelõintézet vezetõ asszisztense. A szépszámú
vendégsereg Balogh Adrienn elõadásában meghallgathatta Siklósi Erzsébet: Akkor legyél ápoló címû
versét, továbbá René Dupéré – Geszti Péter: Magyarország címû dalát Kovács Nikolett, kórházunk
munkatársának csodálatos elõadásában.
A megnyitó hivatalos programjának zárásaként
egy Kossuth Zsuzsanna-portrét leplezett le dr. Becsei László fõigazgató fõorvos és az alkotó, Focht
Anita, a kórház korábbi munkatársa.
A kiállítás ünnepi megnyitóján résztvevõk ezután
megtekinthették a falakon elhelyezett tablókat, melyek végigvezetik az olvasókat Kossuth Zsuzsanna
életén, munkásságán, rövid ízelítõt adnak az ápolás
történetébõl és az utókor Kossuth Zsuzsannát méltató elismeréseibõl (érmek, kitüntetések, plakettek,
szobrok, dombormûvek, emléklapok).
Az aula szép építészeti adottságait kihasználva
a kiállítás rendezõi a középsõ két tartóoszlop köré
készített paravánokon párhuzamosan mutatták be a
nemzetközi hírnévre méltán szert tett angol ápolónõ, Florence Nightingale és Magyarország elsõ fõápolónõje, Kossuth Zsuzsanna életének közös pilléreit, az életük és munkásságuk közötti azonosságokat és különbségeket.
A tárlókban kiállított ápolási eszközök kórházunk számos osztálya munkatársainak lelkesedését
dicsérik, melynek köszönhetõen rég nem használt
vérnyomásmérõk, üveg (!) injekciós fecskendõk, ízületi szögmérõk és egyéb, már elfeledett eszközök kerültek ismét napvilágra, hogy felidézzék régi idõk
ápolástörténetét.
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zolni, hogy az 1849-es szabadságharc idején Kossuth
Zsuzsanna a magyar katonák mellett az osztrák sebesülteket is gondosan ápolta. A jelenet mögé Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók címû festményének reprodukciója került, az alatta olvasható egyik felirat azt
árulta el, milyen kötõdése van a festménynek az
1849-es szabadságharchoz, egy másik pedig azt, mi
lett mintegy „védjegye” Kossuth Zsuzsannának a sebesült katonák ápolása közben.
A kiállítás egész ideje alatt vetített képeket nézhettek meg a látogatók az aulában elhelyezett monitoron az ápolás régi és mai pillanataiból, az idei Magyar
Ápolók Napja eseményeirõl és a kiállítás megnyitójáról. A képek között idézeteket olvashattak a látogatók
a bibliából és néhány híres személyiségtõl – ápolásról,
egészségrõl, betegségrõl, emberi értékekrõl. A különleges élményt – amely igen népszerû volt munkatársaink között – szintén felajánlásoknak köszönhettük: dr.
Becsei László fõigazgató úr monitorát, néhány munkatársunk fotóit, kórházi lelkészünk bibliai idézeteit,
informatikusaink munkájukat ajánlották fel, amelynek
nyomán élvezhetõ formát öltött az említett vetítés.

A szakkönyveket tartalmazó tárlók is tartogattak meglepetéseket. A régi és újabbkori ápolástan
könyvek mellett feltûnt egy kis füzet, amely az ápolónõk követendõ és helytelen magatartását hivatott
bemutatni néha mulatságos, mégis a mai napig megszívlelendõ példákkal illusztrálva. Fontosságára való
tekintettel a kiállítás szervezõi egy másodpéldányt
készítettek, melyet a kiállítótérben elhelyezett egyik
asztalon tettek hozzáférhetõvé mindenki számára.
Ugyanebbe a tárlóba került egy, a maga nemében egyedülálló könyv, mely Bostonban jelent meg
1856-ban. Szerzõje névtelenségbe burkolózva beszél
– természetesen angolul – egy általa mélyen tisztelt
jó barátjáról, Madame Kossuth Meszlényirõl, azaz
Kossuth Zsuzsannáról.
A kiállítás talán legnépszerûbb látnivalói voltak
azok a babák, melyeknek kórházunk varrónõi készítettek korhû ruhákat a történelem során valaha
mûködõ ápolói rendek mintájára. A babák hátterét képezõ fotók mellett néhány mondatban megismerhettük az adott rend tevékenységének korát,
jellemzõit.
Egy másik különleges élményt nyújtó látványosságát jelentette a kiállításnak egy életkép, egy eredeti méretû installáció, mely azt volt hivatott ábrá-

A kiállítótér természetesen nemzeti színekben
ragyogott, a galériáról aláhulló piros-fehér-zöld selyem drapériák emlékeztették a látogatókat a magyarság fájdalmas, mégis dicsõséges szabadságharcának színeire. Az „ünnepelt” tiszteletére a tárlat egész
ideje alatt nemzeti színû virágtorta pompázott az asztalon a vendégkönyv mellett.
A kiállítás 2017. április 21-ig volt látható a gyulai kórház galériájában, majd meghívást kapott Siófokra, a Magyar Kórházszövetség kongresszusára
(2017. április 26-28.), ahol a modern technikai eszközöket, informatikai csodákat bemutató high-tech
standok mellett is nagy sikert aratott ez a rendhagyó – és a maga nemében ugyanolyan látványos – történelmi tárlat, melyet ekkor már vándorkiállításnak
nyilvánítottunk.
Joggal tettük, hiszen májusban újabb állomás
következett: a BMKK Réthy Pál Tagintézménye –
megtartva eddigi hagyományait – Florence Nightingale emlékére májusban rendezte meg az Ápolók
Nemzetközi Napját. Az ünnepség része volt az említett kiállítás megnyitása is, melyet az érdeklõdõk itt
egy hónapig tekinthettek meg. A májusi ünnepséget
egy további, Kossuth Zsuzsannát idézõ esemény is
színesítette: még februárban megjelent a Házi Hírmondónak az emlékév tiszteletére szerkesztett ünnepi száma, amelynek utolsó oldalán egy játékra hívtuk munkatársainkat. 13+1 kérdést tettünk fel Kossuth Zsuzsanna életérõl, munkásságáról, a helyes
megfejtõket ajándékokkal jutalmaztuk. A fõdíj is az
„ünnepelthez” kapcsolódott… de errõl majd késõbb.
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méltatta a mindenkori ápolók példaképének tragikusan rövid életét, az ápolás terén kifejtett elévülhetetlen érdemeit, majd néma fõhajtással helyezték el
koszorújukat.
Az emléktúra során természetesen Sárospatak
és Tokaj szépségeire is hagyott idõt a csapat. A túrával, játékkal, libegõzéssel fûszerezett kirándulást
két munkatársunk térítésmentesen élvezhette, hiszen
ez volt a fõdíja a korábban említett Kossuth Zsuzsanna kvíz-játéknak!
Tanulmányi verseny

Szeptemberben ismét visszatértek Siófokra ápolónõ babáink, ezúttal a Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete kongresszusának (2017. 09.1416.) vendégeit varázsolva el.

Szeptemberben – a tanév kezdetén – Koszta Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei elnöke felkereste az ápolóképzést végzõ iskolákat egy
felhívással, amelyben vetélkedõre hívta a tanulókat.
A játékos megmérettetés témája természetesen Kos-

A kiállítás története nem ér véget az emlékévvel. 2017. december 7-én a gyulai Gál Ferenc Fõiskolán – prof. Dr. Fodor Lajos, az intézmény dékánja meghívására – nyitottuk meg ápolástörténeti kiállításunkat, amely 2018. február végéig látható a tanintézmény A-épületének földszintjén.
Emléktúra
Amikor mások a júniusi családi nyaralás lázában
égtek, mi egy másik, közös út elõkészületeibe kezdtünk. Aztán július 22-én hajnalban a lelkes, 53 fõs
társaság autóbuszra szállt és elindult egy történelmi
útra, hogy elhelyezze a tisztelet koszorúját Kossuth
Zsuzsanna szülõházának falán. Sátoraljaújhelyen, a
Kossuth család egykori otthona elõtt Koszta Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei elnöke (kórházunk infektológiai osztályának fõnõvére)

suth Zsuzsanna életútja, munkássága volt, a vetélkedõ alapjául szolgáló anyagot Gerebenics-Szín Rózsa
és Kárdárné Szabó Ildikó állította össze és ismertette
a jelentkezõ csapatok versenyzõivel.
A vetélkedõre 2017. november 28-án került
sor. A résztvevõ hat csapat a Békéscsabai
Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziumából, a gyulai Göndöcs Benedek
Középiskolából és a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképzõ Iskolájából
érkezett.
A jó hangulatú vetélkedõn valamennyi jelentkezõ ajándékban részesült: a Magyar Ápolási Egyesület ajándékcsomagján és emléklapján kívül a Prima Protetika és az Egészségedre
Egyesület is hozzájárult a versenyzõk megjutalmazásához. A Békés Megyei Központi Kórház
az ápolónõinek szintén erre a napra meghirde-
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tett süteménykészítõ verseny édes-sós finomságaival
vendégelte meg a játékos kedvû hallgatókat. A vetélkedõ legfontosabb üzenete azonban Kossuth Zsuzsanna életútjának megismertetése, emlékének megõrzése, valamint az ápolás hivatásának népszerûsítése volt.
Süteménykészítõ verseny
A 2017 januárjában megalakult Kossuth Zsuzsanna Emlékbizottság programjainak összeállítása
során felvetõdött egy gondolat: az ápolónõk nem
csak betegápolók, de nõk, háziasszonyok is. Szakmai
képzéseken, tudományos rendezvényeken gyarapítják tudásukat a minél magasabb színvonalú betegellátás érdekében, ugyanakkor egy-egy osztályon közösséget is képeznek, ahol – már ha igazi, egészséges szellemiségû közösség mûködik – akkor óhatatlanul szóba kerül a napi munka során az élet számos
témája, így a mindennapos sütés-fõzés is. Erre alapozta Kuti Árpádné Romvári Éva azt az ötletét, hogy
hirdessünk süteménykészítõ versenyt, ahol az ápolónõk sok-sok, hétköznapokon megosztott receptjeiket elkészíthetik és megmutathatják a nagy nyilvánosságnak.
A megvalósítás frenetikusra sikerült! Húsz ne-

vezõ 28-féle sütemény-csodával örvendeztette meg a
zsûri és az ünnepi eredményhirdetésen megjelent
szépszámú közönség szemét és ízlelõbimbóit. Az elkészített sütemények némelyike a szakmai zsûri igényein is túlmutatott. Egy csapat annyira komolyan
vette a feladatot, hogy Kossuth Zsuzsanna-logóval
ellátott pólókat, szalvétákat készíttetett! Valamennyi
versenyzõ alkotása megérdemli, hogy késõbbi számainkban helyet adjunk receptjének, sõt egy önálló gyûjteményben való megjelenésnek, hiszen ennek a versenynek is küldetése volt: jó példát mutatni kórházunk munkatársainak, még inkább ápolóképzõs hallgatóinknak arra, hogy milyen fontos és mennyi öröm
forrása lehet egy egészséges közösség – az egészségügyben különösen!
Záró ünnepség
2017. december 6-án érkezett el az egész éven
átívelõ programsorozat záró mozzanata. A meghívó
gazdag programot ígért – jöttek is a meghívottak szép
számmal. Az ünnepség Mészáros Magdolna ápolási
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adott elõ, melynek szerzõje Pete László, rendezõje
Beszterczey Attila volt.
A Honleányhoz méltó
hûséggel címû elõadás Kossuth Zsuzsanna életének
egy sorsdöntõ mozzanatát
dolgozta fel.
Az Emlékév megkoronázásaként a jelenlévõk
kisétáltak a kórház parkjába, ahol dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos leleplezte a Kossuth Zsuzsanna
emlékére Szõke Sándor
szobrászmûvész által kõbõl és márványból készített emlékmûvét. A szobor
az ápolás két jelképével: a
kéz és a szív ábrázolásával
kíván örök emléket állítani az ápolás emblematikus
egyéniségének.

igazgató köszöntõ és köszönõ szavaival vette kezdetét. Az igazgatónõ összegezte az év eseményeit, valamint méltatta Kossuth Zsuzsanna rövid élete munkásságának ápolástörténeti jelentõségét. Õt Koszta
Julianna, az Infektológiai Osztály fõnõvére, a Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei elnöke követte, aki beszámolt az emlékév országszerte megvalósított eseményeirõl, beszélt azok ápolói hivatás
imázsát emelõ jelentõségérõl. Ezt követõen egy
filmen pergett le az év során folyamatosan készített
felvételek sokasága, így a
jelenlévõk a képeken látott közremûködõkkel
együtt élhették át az emlékév valamennyi eseményét meghatóan szép zenei aláfestéssel.
Ezt követõen ismét
Mészáros Magdolna kért
szót, hogy elismerése és
köszönete kifejezéseképpen méltassa és megjutalmazza az emlékév sikeréért kiemelkedõen sokat
dolgozó munkatársait.
Az ünnepség zárásaként a Calliope színjátszó
csoport egy külön erre az
alkalomra írt színdarabot

Köszönjük a Magyar Ápolási Egyesületnek az
emlékévre szóló felhívást, melynek nyomán az országszerte megrendezett események, elkészült emlékmûvek, emlékhelyek, elhangzott elõadások mindmind közelebb hozták hozzánk Kossuth Zsuzsanna életmûvét és reflektorfénybe emelték az ápolói
hivatást, mint értéket.
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„Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük
van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az
utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a
sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak
értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél elõtt.”
(Márai Sándor: Ég és Föld – Az utak)

Az emlékévrõl szóló összeállítást készítette: Tölgyesi Ágnes
Békés Megyei Központi Kórház
tolgyag@bmkk.eu
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KÖNYVAJÁNLÓ
Amikor a Kossuth Zsuzsanna Emlékévre készülve irodalom után kutattam, kezembe akadt egy könyv:
Földes Éva – Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna. A magyar szabadságharc ismeretlen hõsnõjének élete és
levelei. Bp. : 1944. [a szerzõ kiadása].
Végigolvasva annyira emberközelbe került számomra a történelem és ennek a tragikus sorsú asszonynak az élete, hogy úgy éreztem, ezt meg szeretném osztani a Házi Hírmondó Olvasóival. Kivonatot készítettem a könyvbõl és – megtartva a történet hiteles menetét – az eredeti szöveg szó szerint összeillesztett
részleteibõl elkészítettem a regény rövidített változatát. Így az is részese lehet az általam átélt élménynek
olvasás közben, akinek nincs ideje, vagy lehetõsége a 158 oldalas mûvet kézbe venni.
Jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik szeretnének egy, hazáját fenntartás nélkül és minden nehézség ellenére is végtelenül szeretõ nõ saját életén át bepillantani az 1848-49-es forradalom és szabadságharc felemelõ, majd fájdalmas, szomorú eseményeibe.
Földes Éva – Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna.
A magyar szabadságharc ismeretlen hõsnõjének élete és levelei.
Az eredeti mû hiteles, rövidített változata
Az 1817. esztendõben leány születik Sátoraljaújhelyen, a Barátszeren, Kossuth László portáján.
Megint „csak” leány, a negyedik. A legidõsebb gyermek, a fiú, a család szemefénye, Lajos már jogot tanul Patokon, s bizony õ is csalódottan hallja, hogy a
rég várt második Kossuth-fiú helyett a negyedik Kossuth-leány született meg. De amikor elõször rápillant a kis, tehetetlen, síró csöppségre, mindent
megbocsájt neki, még azt is, hogy „csak” leány...
Meghatottan áll a kis bölcsõ mellett, mintha érezné,
hogy ennek a kis gyermeknek õ nemcsak bátyja, hanem nevelõje, apja is lesz...
A gondviselés is támogatja õt ebben a tervében,
mert ez a kisleány, az utolsó Kossuth-gyermek, akit
atyai nagyanyja után Zsuzsánnának keresztelnek,
bátyja valamennyi nagyszerû képességét örökli.
Zsuzsánna nemcsak lélekben, de külsõleg is
bátyjára hasonlít. Nagy, kék szemében tûz ragyog, a
Kossuth-tûz és az anyai õsök forradalmi lángja...
Nevelését anyja és bátyja irányítja. Zsuzsánna
irodalmat, történelmet, nyelveket tanul házitanítójától... Nyelvtehetsége azé a Kossuthé, aki a várbeli
börtön magányában Shakespeare remekmûveibõl tanul meg angolul s a shouthamptoni partraszálláskor
tökéletes angol szónoklattal kápráztatja el a Szigetország lakosságát.
...
A gyermekkor gondtalan és játékos évei hamar
véget érnek. A történelem forgószele felkavarja a
békés sátoraljaújhelyi Kossuth-porta csendjét is és
izgalmakkal, rejtelmekkel telíti a levegõt.
Az 1830-as évek forgataga ezt az élesszemû kisleányt is magával ragadja és alig múlt tíz esztendõs,

amikor õ is az események sodrába kerül. Felsõ-Magyarországon kolera dühöng...
Ezekben a válságos pillanatokban mutatkozik
meg elsõ ízben a nagy nyilvánosság elõtt Kossuth vezéri nagysága... Oldalán a valóságos gyermek Zsuzsannával valamennyi házat végiglátogatja és orvosságot, élelmiszereket visz a rászorulóknak.
Ekkor látja elõször Kossuth Zsuzsanna, hogy mit
jelent fájdalmakat enyhíteni, szûkölködõkön segíteni.
Talán ez a sátoraljaújhelyi kép: az elhagyottakat
látogató kis Zsuzsa lebeg Kossuth szeme elõtt, amikor alig húsz évvel késõbb a tábori kórházak fõápolónõjévé nevezi ki húgát. S bizonyára ez a gyermekkori emlék villan fel Zsuzsánna emlékezetében is,
amikor 1849. április 16-án bátyja, Magyarország kormányzója, a legnagyobb asszonyi önfeláldozást igénylõ tisztségre emeli.
...
Zsuzsánna nemcsak betegápolásban segít bátyjának, Kossuth Lajos valósággal „titoknokává” képezi ki kis húgát és az évek multával Zsuzsánna egyre
nagyobb szerepet kap bátyja munkájában. Amikor a
többi vele egykorú leány még gondtalanul játszik, finom kézimunkákat készít, s a mesebeli hercegrõl álmodozik – Zsuzsánna a magyar alkotmányt tanulmányozza... öreg atyjával a kis szerkesztõségnek berendezett szobában görnyed kéziratok fölé s a bátyja
szerkesztésében megjelenõ „Törvényhatósági Tudósítások”-at másolja. A segédszerkesztõi munka óriási mértékben fejleszti Zsuzsánna tudását, fõleg történelmi, jogi, közigazgatási vonatkozásban.
A lap révén érintkezésbe jut mindenkivel, akihez a forró, reformokat, forradalmat sejtetõ idõben
a politikának, a Kossuth-családnak és a lapnak valami köze van, hiszen a magyar szabadság elõharco-
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sai, Lovassy László, Kölcsey, Wesselényi adják át
egymásnak a szerkesztõségi szoba kilincsét. A Törvényhatósági Tudósítások... szerkesztésénél valami
csodálatos lelki testvériség fejlõdik ki Lajos és
Zsuzsánna között. Ez a kapocs, amit Kossuth Lajos
úgy jellemez, hogy Zsuzsánna az õ „ikerlelke”. Ekkor forr össze Zsuzsánna szíve a magyar néppel.
1837 tavaszán a kormány betiltja a Törvényhatósági Tudósításokat. Május 5-én éjjel... tartóztatják
le Kossuthot. A várbéli börtönben tölti rabsága szomorú idejét. Zsuzsánna így hát magára marad hetven felé járó édesanyjával és beteg, öreg apjával... A
kis család Alsódabasra költözik. A vidéki élet megsokszorozza Zsuzsánna munkáját és gondjait.
Egyetlen embernek öntheti ki maradéktalanul nehéz
szíve minden keservét a tizennyolc esztendõs, fiatalleány, – Vörös Antalnak, a család régi barátjának.
...Kossuth fogságának nehéz éveiben Zsuzsánna Vörössel osztja meg minden gondját és ez a barátság
azután a késõbbi évek folyamán is végigkíséri, mint
talán egyetlen vezérfonal sokat hányatott életében.
Mindamellett Zsuzsánna levelei nem érdektelen
magánlevelek, hanem egyúttal értékes történelmi
dokumentumok is. Kossuth Zsuzsánna levelei egy,
a történeti események gócpontjában élõ, meleg szívû asszony szellemi és érzelmi életén keresztül betekintést nyújtanak nemzetünk legforróbb, legdicsõbb korának lelkébe. Amit eddig csak tanultunk,
leveleit olvasva megértjük és szinte részeseivé leszünk a nagy idõk száguldó eseményeinek.
1841-ben Kossuth oltárhoz vezeti Meszlényi Terézt, ...Zsuzsánna pedig Teréz bátyjával, Rudolffal
tartja menyegzõjét.
Harmonikus, boldog családi életet élnek.
Meszlényi Rudolf gondolkodásmódja, életfelfogása,
politikai elvei beillettek a Kossuth-családba... Kossuth Lajosnak most már nemcsak húga lelkes, odaadó munkatársa, hanem annak férje is. Kossuth Lajos... 1844-ben megalakítja az Országos Védegyletet.
... A tagegyesületek száma bámulatos gyorsasággal
nõ, 1845. november 17-én már 138 vidéki fiókegyesület kiküldöttei gyûlnek össze a pesti vármegyeháza dísztermében. Zsuzsánna is ott van bátyja mellett, mint helyi kiküldött és tudósítást ír a gyûlés lefolyásáról. Már kortársai is megállapítják róla, hogy
íráskészsége nem sokkal marad el a bátyjáé mögött...
A védegyleti országos ülésrõl szóló tudósítást a budai arénában tartott nemzeti lakoma beszámolója
követi. Ezekben a sorokban ütközik ki Zsuzsannából az emberi egyenlõség nagy harcosa... Jogegyenlõség és emberi egyenlõség – ezeket az eszméket hirdeti Kossuth Zsuzsa 1845-ben, akkor, amikor a magyar népnek csaknem háromnegyed része jobbágysorban görnyed. S õ nemcsak hangoztatja ezeket az
elveket, hanem asszonyi erejéhez mérten saját munkaterületén keresztül is viszi azokat.

Zsuzsánna ebben az idõben bátyja szereplésének
minden mozzanatáról beszámol Vörös Antalnak, aki
Kossuth életrajzi adatait gyûjti. A hûséges jó barát,
és a rajongó testvér már ekkor meglátják benne a
magyar nép legendás hõsét és pontos feljegyzésekkel, érdekes adataikkal akarják az utókor munkáját
megkönnyíteni.
...1848-at írnak s ennek az évnek márciusában az
egyenlõ emberi jogokra épült Magyarország születését ünnepli a nemzet.
Kossuth Zsuzsanna tragédiájához tartozik, hogy
õ nem ünnepelheti nemzetével együtt ujjongó szívvel legkedvesebb eszméinek gyõzelmét. ... összetört
szívvel gyászol, mert 1848 januárjában meghal férje,
akit asszonyi szívének minden melegével szeretett.
... Ezekben a szomorú napokban legnagyobb vígasza
kis fia, akit néhány héttel férje halála után hoz világra. S a mély gyász keserû pillanataiban megint ott
van mellette a régi, kipróbált jóbarát – Vörös Antal, ... az õ gondosságának köszönhetjük, hogy Kossuth Zsuzsánna érdekes és küzdelmes élete nem merült feledésbe, hiszen õ mentette át a szabadságharc
viharain keresztül azokat a leveleket, amelyeket
Zsuzsánna írt neki. Mintha érezte volna, hogy ezek
a levelek hivatottak ennek a mártíréletû asszonynak
az emlékét az utókor számára megõrizni.
Bár Zsuzsánna súlyos lelki bánata csak lassan
enyhül s anyagi gondjai is nehezítik helyzetét, a negyvennyolcas politikai élet forgószele lassan-lassan
mégis magával ragadja. ...
Nem sokkal késõbb Pestre költözik egész családjával és rövidesen már majdnem húsz „kosztos”ra fõz, takarít, mos, vasal az elsõ felelõs magyar kormány pénzügyminiszterének legkedvesebb húga...
Amikor Kossuthnak feltétlenül megbízható munkatársra van szüksége, Zsuzsánna ismét elõlép szomorú magányából és természetesnek tartja, hogy
bátyja szolgálatára álljon, s megossza vele nehézségeit, most már egy egész nemzet szorongató gondjait. Zsuzsánna bátorít, lelkesít, küzd bátyja oldalán
a nehézségek, akadályok és a feleség rövidlátó pesszimizmusa ellen.
Az udvar bíztatására 1848 õszén egymásután kelnek fegyverre az anyaország ellen a horvátok, szerbek, oláhok. Magyarország is fegyvert ragad, hogy
megvédje magát azokkal szemben, akik orvul megtámadták. A veszély tudata szinte órák alatt megteremti azt az összefogást, amelyet a békés idõk szelíd üteme nem tudott létrehozni. De már késõ. Az
ellenség bevonul Budára, a kormány menekül...
Az újesztendõ elsõ napjaiban a kormánnyal
együtt Szolnokra érkezik Kossuth családja is... majd
onnan Debrecenbe is követi. 1849. április 14-én bekövetkezik a császári ház detronizálása, Debrecenben egyhangú lelkesedéssel Kossuth Lajost kiáltják
ki az ország kormányzójává.
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A magyar sereg diadalmas elõrenyomulása azonban sok áldozatot követel. Rengeteg a sebesült, az
ápolásra, gyógyításra szoruló beteg katona. A hadsereg egészségügyi szervezete még sok helyen akadozik... Kossuth Lajos kormányzó szeme elõtt – amikor egyre-másra látja a megfelelõ kórházak híján nagy
számmal pusztuló honvédeket – feltûnik kis húga,
Zsuzsánna, amint alig 11 éves korában vele együtt
házról-házra jár Sátoraljaújhelyen, ápolja a betegeket és segíteni igyekszik a rászorulókon. Kossuth ismeri húgát, tudja, hogy mire képes, tudja, hogy jobb
kezekbe nem adhatja a sebesültek ápolását.
„Rád kell bíznom a sebesültek gondozását, menj
a magad útján és használj fel minden eszközt, amire
szükséged van” – mondja. 1849. április 16-án, két nappal kormányzóságra emeltetése után kiadja a rendeletet: „Mély részvéttel bajnokaink nyomora fölött,
saját nõvéremet, özv. Meszlényi Rudolfné, született
Kossuth Zsuzsánnát, az összes tábori kórházak fõápolónõjévé nevezem, azon erõs meggyõzõdésben,
hogy kedves nõvérem szelíd keblének nemes ösztöneit követve, megsértett vitézeink kóródai ápolás
iránt mindenkor akként gondoskodik, mint ezt egy
anya-testvér és hazánk hû leányától várni lehet.”
Zsuzsánna, akit a nemzeti örömnapok nem tudtak fájdalmas nemtörõdömségébõl kiszakítani, most,
amikor a szükség szava szólítja, amikor ápolni, segíteni, fájdalmat enyhíteni kell, megint a régi, fáradhatatlan energikus Zsuzsánna. Bár már súlyos betegség csíráit hordja magában, egy pillanatig sem habozik, s amint megkapja a kormányzói felszólítást, rögtön tudja, mi az asszonyi kötelessége. Nincs idõ késedelemre, hiszen a honvédek ezrei véreznek a csatatereken. Nincs nagy címe, rangja, õ egyszerûen a
tábori kórházak fõápolónõje. Haladéktalanul hozzálát
a tábori kórházak és segélyhelyek felállításához és
ugyanolyan jó szervezõnek bizonyul, mint bátyja.
Pest már visszakerült osztrák kézbõl, most
Buda-váráért folyik a magyar honvédek vére. Hosszú
szünet után ismét megjelenik a Pesti Hírlap, s május
13-iki száma Kossuth Zsuzsánna felszólítását közli
a hivatalos rovatban: „Honleányok, testvéreim!” –
megszólítással.
Szívbõl jöttek és szívre hatottak ezek a szavak,
lélektõl lélekig szállottak... Ennyire minden „bürokráciától” mentesen megszerkeszteni egy hivatalos felhívást és ilyen „emberi” nyelven beszélni csak
asszony képes, aki átérzi hivatása egész nagyságát.
Mert „hiszen minket nõkül Isten is azért teremtett,
hogy letörüljük homlokaikról a verejték cseppjeit
azoknak, akik elfáradának az élet útjain...” Amikor
ezeket a sorokat olvassuk, igazat kell adnunk azoknak, akik Kossuth Lajos erejét és tehetségét érzik
Zsuzsánna tollában is. Õk nem szolgái a szavaknak,
hanem varázslói. Írásaikban minden szónak hivatása van és amikor a szavak betöltötték ezt a hivatá-
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sukat, akkor sem foszlanak semmivé a légben, hanem tovább rezegnek a szívekben.
Olyan szép és költõi minden sora, hogy iskolákban kellene tanítani, kórházakban kifüggeszteni. Hiszen ma is „egy a veszély, a haza elvesztése, egy akarat lelkesíti nemes hadseregünket, ez a haza megmentése; egy legyen tehát bennünk is az akarat, felkeresni a szenvedést és enyhíteni azt!”
Kossuth Zsuzsánna felszólításának országszerte páratlan nagy a visszhangja. Az asszonyok tömegesen keresik fel a kórházakat, az otthonmaradottak
összeülnek, hogy tépéseket csináljanak. A még gyermek Munkácsy Mihályra olyan erõsen hatnak ezek
a jelenetek, hogy mûvészetének virágkorában is feltámadnak gyermekkorának emlékei és egyik leggyönyörûbb képének, a „Tépéscsinálók”-nak a megalkotására ösztönzik.
Zsuzsánnának, aki fáradhatatlanul járja az országot és bámulatra méltó szervezõkészséggel 72 tábori kórházat szervez, nemcsak asszonyi szívekkel,
hanem bürokráciával is dolga akad... Neki is le kell
küzdeni a legnagyobb akadályt, a férfiak részérõl a
nõi munkával szemben akkor még fokozottabban
mutatkozó elõítéletet és bizalmatlanságot. A bátyjához intézett [jogköre megerõsítését kérõ] levél
azzal a megjegyzéssel kerül vissza a bécsi levéltárból, hogy „unbedeutend” – „jelentéktelen”... Talán,
mert egyetlen ember haláláról sincsen szó benne,
csupa gondoskodás, segíteni akarás minden szava.
Nincsen benne gyûlölet, csak szeretet. Nincsen benne vádaskodás, árulás, csak gyengéd jóság és figyelem... Lehet, hogy az osztrák levéltárnok számára
ez a levél „érdektelen”, de számunkra mégis egyike a magyar szabadságharc legszebb, legemberibb
dokumentumainak és azt a hitet ébreszti bennünk,
hogy a csatamezõk borzalmai mögött is ott cseng
az asszonyi szív hangja, az emberszeretet, a béke
szava.
Fáradhatatlanul járja postakocsin, szekéren az
országot és rövidesen jelentheti, hogy immár 72 kórházban folyik a sebesült honvédek ápolása és gyógyítása. Amit Zsuzsánna a tábori kórházak és az
egészségügyi szolgálat szervezése körül végez, páratlan teljesítmény nemcsak hazai, de világviszonylatban is. S mégis, milyen hamar elfelejtik munkásságát! Néhány esztendõvel késõbb egy másik asszonynak ugyanilyen munkáért halhatatlanság jut osztályrészül. Florence Nightingale nevét az egész világ ismeri, pedig õ sem tett többet, mint Kossuth
Zsuzsánna: kórházakat szervezett, ápolta a krími
háború sebesült katonáit.
Június végén betör az orosz hadsereg, naprólnapra emelkedik a sebesültek száma, ... a rendelkezésre álló hely nincsen arányban az ápolást igénylõk
számával, ezért Zsuzsánna minden leleményességére szükség van, hogy a megoldást megtalálja.
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Egyszer a csatatér közelében semmiféle más kórház létesítésére alkalmas épület nem volt, mint egy
kolostor. Zsuzsánna késõ este ér a kolostorhoz, felkeresi a rendfõnököt s hozzá fordul kérelmével: engedjék meg, hogy ott szükségkórházat létesíthessen.
A rendfõnök elutasító választ ad, bár segíteni szeretne, de a kolostor tele van, nincsen egyetlen fölösleges cella, egyetlen fölösleges ágy sem. Zsuzsánna
utolsó mentségként csak arra kér engedélyt, hogy õ
maga mehessen végig az épület néhány helyiségén.
S amikor a határozott erélyes fiatal nõ végighalad a
kolostor celláin, percek alatt valósággal haditervet
készít, hogyan lehet az ott lakók ágyait úgy csoportosítani, hogy helyiségek szabaduljanak fel a betegek
számára. Olyan hévvel magyaráz, ígér, bíztat ez a fiatalasszony, hogy lendületének senki sem tud ellenállni. Magával ragadja a kolostor lakóit és az imént
még tartózkodó szerzetesek most már maguk is segítenek az átrendezést végrehajtani... és alig néhány
óra múlva már kész egy újabb kórház a honvédek
számára.
Mûködésének híre futótûzként terjed az országban... Akárhová érkezik, mindenütt kitörõ örömmel
fogadják és az önkéntes segítõtársak egész serege
veszi körül.
Zsuzsánna ápolói munkája nem szorítkozik a
sebek bekötözésére. Tudja, érzi, hogy a lelki sebek
sokszor fájdalmasabbak, mint a testi sérülések... Ha
kórházat látogat, gyakran odaül a betegágy szélére
és szelíd szóval igyekszik – legalább néhány percre
– a távollévõ édesanya, feleség, testvér gyengéd ápolását odavarázsolni. Símogató szavaival a betegágyak
köré idézi a rég nem látott otthon hangulatát, életerõt önt a sebesültekbe, bizalmat csepegtet reményvesztett lelkükbe. Szinte anyai gondoskodása már a
sebesültek elhelyezésénél is megnyilvánul. Vigyáz
arra, hogy az egyfalubeliek ugyanabba a szobába kerüljenek, de arra is ügyel, hogy osztrák és magyar
sebesültek ne feküdjenek közös szobában... Zsuzsánna ízig-vérig magyar s még a véres csataterek
árnyékában is ember tud maradni... az ellenséges sebesülteket is éppen úgy ápoltatja, mint saját honfitársait. Ausztriát gyûlöli, de gyûlöletét nem viszi át
a sebesült katonára, aki épp úgy vérzik, mint magyar
társa, akit épp úgy vár odahaza anya és feleség... Az
emberi együttérzést nem kötötte néphez, valláshoz.
Az volt a meggyõzõdése, hogy minden lénynek a Teremtõtõl adott egyenlõ joga van az igazság és szeretet áldásaira.
A világosi fegyverletétel után Zsuzsánna is menekülni kénytelen, hozzátartozóival együtt. Kossuthhoz akarnak csatlakozni, de csak Nagyváradig jutnak el. Az ország viharos történelmi eseményei immár a második áldozatot követelik Zsuzsánnától.
Férje a szabadságharcot megelõzõ politikai hajszák
áldozata, kisfia gyenge szervezete pedig nem bírja

elviselni a menekülés viszontagságait... karjai között
leheli ki lelkét.
Nagyváradon a legdurvább bánásmódban van
részük. Egy szobába zsúfolják az egész, 13 tagú családot és állandó katonai felügyelet alatt állnak.
Zsuzsánnát a végsõkig elkeseríti ez a bánásmód és
merész lépésre szánja el magát. „Hadifoglyok vagyunk, akik hazánk szabadságáért vívott harcban
estünk fogságba. Bánjanak velünk tehát, mint katonákkal, de ne mint útonállókkal!” – mondta. Az
orosz parancsnok Zsuzsánnát a védelmérõl biztosítja. Alig hagyja el azonban az orosz sereg a várost, a helyüket elfoglaló osztrák hatóságok úgy intézkednek, hogy Kossuth családját azonnal Pestre
kell szállítani... Pestre érve börtönbe vetik az egész
családot. A börtön hideg, nedves levegõje egyre súlyosbítja a már évek óta lappangó tüdõbaját. Öreg
édesanyja is nehéz kórral küszködik, a gyerekek
pedig az egyoldalú táplálkozástól skorbutot kapnak.
S ezt a kimondhatatlan testi nyomorúságot a lelki
szenvedés súlyosbítja, a szüntelen aggodalom Kossuth sorsáért és saját, bizonytalannak látszó jövõjükért. Közel félévig tart a Kossuth-család szenvedése a börtönben, amikor végre Zsuzsánna bírái elé
áll... Most van alkalma tanusítani páratlan lélekjelenlétét, szónoki készségét és férfiakat is megszégyenítõ jogi tudását. Hangoztatja, hogy a szabadságharcban csak azt tette, ami magyar nõt megilletõ
joga és asszonyi kötelessége volt, amit saját lelkiismerete követelt: ápolta a betegeket és enyhítette a
szenvedést... A bírák elõtt a magyar alkotmány lényegérõl beszél, amely magában hordja, mint legjellegzetesebb ismérvet, a szabadságjogokat. Oroszlánként küzd szabadságáért és életéért, mert tudja, hogy nagy a tét.
Zsuzsánna mégsem kerülné el a legnagyobb büntetést, ha az utolsó pillanatban egészen váratlan oldalról nem érkeznék segítség. Osztrák katonatisztek
jártak közben érdekében, akiket a szabadságharc
alatt magyar honvédkórházakban gyógyíttatott. „Ennek az asszonynak köszönhetjük az életünket”, –
mondják, „Õ nem az ellenséget látta bennünk, hanem a szenvedõ embert, ápolt bennünket, segített
rajtunk...”. Ez az érv még a hajlíthatatlan bírákat is
meglágyítja, Zsuzsánnát felmentik s az egész Kossuth-család kiszabadul közel féléves fogságából.
Amikor ismét a rendes polgári élet kerékvágásába igyekeznek visszahelyezkedni, a család jóbarátai
azon a véleményen vannak, hogy Kossuth családja
osztrák uralom alatt nem élhet biztonságban Magyarországon. Arra akarják rábírni õket, hogy hagyják
el az országot. Zsuzsánna azonban nem akarja itt
hagyni azokat, akik társai voltak a megpróbáltatásban, de fõképpen nem akarja azt, hogy a nép, látva
Kossuth családjának az országból való távozását,
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arra a véleményre jusson, hogy vezére, akinek visszatérésében szinte babonásan hisz, többé nem akar ide
visszajönni.
Marad tehát és vállalja a további megpróbáltatásokat. A Kecskeméti-utcai Szirmay-palotában találnak otthont és Zsuzsánna most már nemcsak
kosztosokat akar tartani, hanem nevelõintézetet nyit.
A nyilvános iskolákban irtják a magyar szót, a magyar érzést. Kossuth Zsuzsánna azonban igazi magyar, igazi Kossuth-szellemben neveli növendékeit.
Zsuzsánna tanítói mûködése természetesen szemet
szúrt a hatóságoknak. Már 1850. elején megidézi
Haynau, hogy közölje vele: mindenkinek, aki nem
pesti származású, el kell hagynia a fõvárost.
Zsuzsánna kijelenti, hogy õ ennek a parancsnak nem
engedelmeskedik, mert így õ, mint anya, kénytelen
volna elhagyni saját gyermekeit, kik pesti származásúak. Haynau megengedi, hogy a Kossuth-család továbbra is Pesten lakjék, de 1851-ben eltiltják a nevelõi munkától és attól is, hogy „tanulókat szállásán
kosztosokul tartson”.
Zsuzsánna mindent elkövet, hogy elõkészítse
Kossuth Lajos visszatérését. Segítsége is akad
Jubál Ferenc személyében, majd csakhamar két
másik fanatikus lélek is csatlakozik hozzájuk:
Figyelmessy (Mercks) Fülöp és Rózsafy (Ruzicska) Mátyás, ... aki nemcsak saját, de barátja, Makk
ezredes személyét is beajánlja a kormányzónak.
Ezek a lelkes Kossuth-rajongók azonban nem állnak egyedül terveikkel, vágyaikkal. Mögöttük áll
az egész nép, amely szinte csak intésre vár, hogy
belsõ felkelés útján lerázza az osztrák kényuralmat.
Idehaza Zsuzsanna kezében futnak össze a szálak. A felkelés szervezésében vállalt szerepe és hõsies küzdelme a magyar történelem egyik legérdekesebb alakjává teszi Kossuth Zsuzsannát és a legnagyobb szabadsághõsök sorába emeli. Õ az összeesküvés lelke... benn él az országban, rajta tartja
kezét a nép, a közvélemény érverésén és így mindenkor mindenrõl tájékozva van. Sohasem akar vezér lenni, mindig csak egy a milliók közül s azoknak a szemszögébõl figyel, bírál minden tervet, elgondolást.
1851 áprilisában Figyelmessy és Makk a részletek megbeszélése céljából személyesen is felkeresik
Zsuzsánna ajánlólevelével az immár Kiutahiában [Törökországban] tartózkodó Kossuthot, hogy átvegyék
tõle utasításait. Kossuth a bonyolult szervezkedés
minden részletét megbeszéli Makkal... akit szóban és
írásban határozottan arra kér, hogy az összeesküvésbõl egész családját hagyja ki.
Hiába azonban Kossuth határozott tilalma,
Zsuzsánna érzi, látja, hogy az õ személyére itt szükség van. Nem meri, nem akarja ezt a szent ügyet
olyan férfiakra bízni, akikrõl idõközben kiderül, hogy
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nem mind méltó Kossuth bizalmára és arra a szerepre, amelyet ebben a szervezõ munkában elvállaltak.
Makk nemcsak állandóan külföldön tartózkodik –
hiszen ott veszélytelenebb – , leveleit hol Konstantinápolyból, hol Bukarestbõl írja. A többiek is állandóan utazgatnak. Az egyetlen szilárd pontja az összeesküvésnek Zsuzsánna; pedig állandóan éberen figyelõ kémek gyûrûjében mozog...
Zsuzsánna azonban óvatos... Tudja, hogy valamennyi feladat közül, amelyekkel az életében eddig
találkozott, ez a mostani a legnagyobb, a legnagyszerûbb, amelyhez hasonló a magyar történelemben nõnek még alig jutott osztályrészül. Minden erejét latba veti az ügy sikeréért, de Makk lehetetlen utasításaival szemben még õ is tehetetlen... Zsuzsánna egyre
tisztábban látja, hogy Makk intézkedéseiért a felelõsséget tovább nem vállalhatja. Ezért 1851. augusztus 22-én levelet ír Kossuth Lajosnak, amelyben részletesen beszámol az összeesküvés helyzetérõl és
Makk helyébe a szervezés vezéréül Jubál Károlyt
ajánlja, mert határozott meggyõzõdése, hogy Makk
személye az egész összeesküvés sikerét kockáztatja.
1851. szeptember havában Kossuth Lajos a
Missisippi nevû amerikai hajó fedélzetén elhagyja
Törökországot és megkezdi diadalútját Nyugat felé.
Marseilleben éri utól Figyelmessy Zsuzsánna levelével. De Figyelmessy is panaszkodik: Makk – egyéb,
a vezéri szerepre õt alkalmatlanná tevõ tulajdonságai mellett – még iszákos is. Figyelmessy is Jubál
Károlyt ajánlja Makk helyére. Kossuth szemrehányásokkal teli levélben válaszol húgának, amiért
Makk személyében olyan embert ajánlott a szervezet élére, aki nem bizonyult arra alkalmasnak... bár
maga Kossuth írta a Makkal való elsõ személyes találkozás után, hogy: „én Makkot ösztönszerûen szeretem.” Kossuth mindenért Zsuzsánnát okolja és azzal vádolja, hogy idehaza méltatlan játékot ûznek a
nemzet nagy és szent ügyével.
Zsuzsánnát nagyon fájdalmasan érintik bátyjának szemrehányó sorai, de nem védekezik – és nem
befolyásoltatja magát bátyja utasításaitól. Nem bátyjára hallgat, hanem saját érzéseire, vágyaira, törekvéseire, amelyek egytõl egyig azt követelik tõle, hogy
az ügyet ne hagyja cserben... Hiába, Zsuzsánna már
nem csak Kossuth Lajos kis húga, de önálló, érett
egyéniség...
Kossuth eközben Angliában Mazzinivel, az olasz
emigránsok vezetõjével tárgyal, mert a magyar felkelés idejét össze akarja egyeztetni a Mazzini által
Olaszországban ugyancsak a Habsburg-ház ellen tervezett felkelés idõpontjával. Ezek a tárgyalások azonban nem vezetnek eredményre és súlyosbítja a helyzetet, hogy idehaza is mind nehezebbre fordul az
összeesküvés sorsa. 14 000 rendõrtiszt õrzi az országot s az osztrák kémszervezet ...tökéletesen mûködik.
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A pesti rendõrségnek már régen szigorú, titkos
parancsa van a Kossuth-családdal kapcsolatban.
1851. december 2-án éjjel katonák jelennek meg a
Kecskeméti-utcai Kossuth-lakásban. Nem osztrák
katonák, mert maga Haynau tudja legjobban, hogy
Zsuzsánna milyen ügyesen le tud venni mindenkit a
lábáról, hanem olyan katonákat, akik sem magyarul,
sem németül nem beszélnek és így nem értik
Zsuzsánna szavát. Éjszaka, dermesztõ hidegben hurcolják el Zsuzsannát nõvérével, Ruttkaynéval és annak férjével együtt... Az Újépület börtönébe hurcolják õket. A rideg börtönben nem ég tûz, az ablakon
nincs üveg. Zsuzsánna amúgy is gyenge egészségi állapota rohamosan hanyatlik. Fájdalmas görcsök kínozzák, az ügyeletes õr gyakran találja eszméletlenül a börtön hideg kõpadlóján. Ezenkívül tüdõbaja
is rohamosan súlyosbodik börtönében, tüdõgyulladást kap, tíz napi raboskodás után az Újépületbõl a
bécsi rabkórházba szállítják. Zsuzsánna állapota válságosra fordul...
Kossuth Lajos akkor értesül családja szomorú
sorsáról, amikor diadalmas körútját az Egyesült Államokban megkezdi. Amikor megtudja a valóságot,
... Zsuzsánnát okolja mindenért. Szemrehányó levelet ír családjának, nem gondolva arra, hogy az õ futárának, Patakynak az elfogatása okozta a bajt és a
nála talált iratok alapján fogják el Zsuzsánnát és barátait is.
Fogsága alatt az osztrák hatóságoknak is alkalma volt megismerni ezt a nagyeszû, elszánt, talpraesett asszonyt és éppen mert megismerték, tudják,
hogy Zsuzsánna jelenléte az országban csaknem
olyan veszélyes, mint bátyjáé. Ezért azzal a feltétellel bocsátják szabadon, hogy Bécsbõl nem tér vissza
többé hazájába, hanem egész családjával együtt a lehetõ legrövidebb idõn belül elhagyja nemcsak Magyarországot, hanem Európát is.
Búcsú nélkül kell eltávoznia, pedig tudja mindenki, hogy ez a súlyos beteg asszony már nem jön
ide vissza többet...
A Kossuth-család nehéz útjának végcélja Amerika. De nem jutnak el Amerikába. Hosszú, nehéz,
fáradságos utazás után Brüsszelben pihenõt kell tartaniuk, mert az öreg Kossuthné állapota válságosra
fordul... Zsuzsánna is súlyos beteg. Még így betegen,
hontalanul, az otthoni állapotok, az elhagyott
jóbarátok sorsa miatti bizonytalanságban is õ a legtevékenyebb, a legerõsebb a családban
Az udvar mindent elkövet, hogy Kossuth Lajos
családját mielõbb eltávolítsák Európából. Zsuzsánna
tudja, hogy édesanyja a tengeri út fáradalmait semmiképpen sem bírná már elviselni. De azt is tudja,
hogy Ausztria részérõl irgalomra nem számíthat.
Ezért inkább közvetlenül a belga királyi családhoz
fordul támogatásért... A király saját orvosa vizsgálja meg Kossuthnét és ez szintén megállapítja, ... hogy

a 80 éven felüli matróna nem bírná ki a továbbutazást. Így hát a belga uralkodó és kormánya meghozza az emberséges határozatot: a Kossuth-család maradhat.
Zsuzsánnára megint újabb nehéz feladatok várnak, neki kell elõteremteni a népes család számára
a mindennapi kenyeret – idegen városban, idegen,
furcsa szokások közepette, idegen ajkú környezetben. Egyre hanyatló életerejébõl még erre a szinte
emberfölötti munkára is telik.
Ha Zsuzsánnának soha más érdeme nem volna,
mint ez a néhány hónapos hõsi küzdelem betegen,
idegenben, már akkor is meg kellene elõtte hajolni
példátlan teljesítménye elõtt.
A 80 esztendõs matróna, Sarolta asszony öreges
betûivel, de teljes szellemi frissességben írja fiának
1852. július 9-én: ... „Zsuzsi most szappanfõzést tanul, hogy ebbõl megéljen. Õ még mindig ágyban fekszik és tanul erõsen franciául, angolul, igen könnyen
tanul nyelveket, de tüdõfekélye van.”
...Zsuzsánna hanyatló testi erejét valami egyre
növekvõ, egyre erõsbödõ lelki erõvel pótolja. Idegen
környezetben, idegen munkakörben, csalódottan mindenben és mindenkiben még mindig nem veszti el hitét az életben, bizalmát az emberekben. Hisz egy
mindent jóvátevõ felsõbbrendû hatalomban, hisz az
emberiségben, bízik saját két keze munkájában. Éjjel-nappal tanul, dolgozik ... nemsokára kis maradék
pénzébõl csipkeverõ mûhelyt nyit... Bámulatosan rövid idõ alatt üzleti kapcsolatot létesít egy angol kereskedõvel, és nemsokára már harminc alkalmazottat foglalkoztat mûhelyében...
„She was equal to any American in business tact
and executive power.” „Felér bármely amerikaival
üzleti érzék és kivitelezõ erõ tekintetében.”
Kossuthné súlyos beteg, de nem tudná szemét
addig lehúnyni, amíg nem mossa tisztára legkedvesebb lányát, sok szenvedése hûséges társát ... titokban ír fiának...beleírja ebbe a levélbe egész szívét,
minden bánatát. Egy jajkiáltás az egész levél, szívbe
markoló zokogás, amelyben benne van Kossuth
Zsuzsánna egész szomorú és küzdelmes élete... tragédiáját papírra veti öreges betûivel és síkraszáll
gyermeke igazáért.
„Meg jön az idõ és hiszem, hogy a Kedves Hazában fogsz meggyõzõdni csak, hogy méltó testvéred volt.”
Kossuth Lajos évtizedeken keresztül megõrzi ezt
a levelet, talán, mert édesanyja utolsó üzenete, szinte
a túlvilág küszöbérõl. De talán azért is, hogy ez a levél egyszer a késõ utókor elõtt tisztázza az igaztalanul megbántott és ártatlanul szenvedõ Zsuzsánna emlékét a síron túl is virrasztó anyai szeretet erejével.
Özvegy Kossuthné halálával elszakad az utolsó
fonál is, amely Zsuzsánnát még Európához köti.
Most már nincs többé ok a maradásra. 1853 tavaszán
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hajóra száll tehát és fájó szívvel, de rendíthetetlen
hittel és munkakedvvel vág neki a nagy útnak.
„Nem azért jöttünk ebbe az országba, mert itt
rokonszenvre számítunk, hanem azért, mert dolgozni
akarunk.” – ezekkel a szavakkal lép Kossuth
Zsuzsánna 1853 tavaszán az Újvilág partjára.
Kis megtakarított pénzébõl ismét csipkeveréshez
lát. Sõt, hogy mûhelyének jövedelmét fokozza, kibõvíti azt ruhavarrásra is, miután Belgiumban varrni is
megtanult. Érzi, hogy már nincs sok ideje hátra és
mindenáron arra törekszik, hogy kisleányainak valamilyen megélhetési alapot biztosítson. Megkapó ez
a harc gyermekei jövõjéért, s amerikai barátai valósággal körülrajongják õt, ekkora önfeláldozás láttán.
„Mint egy csillag ragyog környezetében, fénye mindig halványabb lesz, de nem kisebbedik glóriája”, –
írja róla egy amerikai barátja.
Bár odahaza minden legkisebb megmozdulást is
csírájában fojt el az osztrák bakó, Zsuzsánna még
mindig hisz és remél, várja a megváltó nagy csodát.
Gyakran maga köré gyûjti amerikai ismerõseit, s a
sok testi munkától elcsigázva, de teljes szellemi frissességben órákon át mesél ... arról a messzi kis országról, ahol egymás után pusztulnak el a legjobbak,
mert olyan valamiért küzdenek, ami itt, az Újvilágban természetes, mint a napfény, vagy a levegõ, – a
szabadságért...
Orvosa aggódva figyelmezteti, hogy a felfokozott munkaütem életébe kerülhet. Zsuzsánnának
azonban mindig újabb és újabb tervei vannak. Kis
mûhelyét üzemmé akarja bõvíteni ... jól bevált
brüsszeli munkásnõit kihozatni. Ezt az üzemet
akarja örökségként leányaira hagyni... hogy azok
saját lábukon is megállhassanak. Vállalkozásához
tõkés társat keres, tárgyal, tervez, pedig már állandóan az ágyat õrzi. Jóbarátai elviszik betegágyához
a híres Union College pártfogóját, aki rövid megbeszélés után rendelkezésére bocsátja az üzem létesítéséhez szükséges összeget. Ekkor ragyogja be
Zsuzsánna arcát az utolsó boldog mosoly. Utolsó
heteiben megnyugtatja egy amerikai barátjának az
az ígérete, hogy kisleányairól sajátjaiként fog gondoskodni.
Teste fokról fokra gyengül... 1854. június 28-án
Úrvacsorát vesz magához és õ maga mondja
köréjegyûlt barátainak, hogy érzi a vég közeledtét.
Mindenkitõl búcsút vesz ... Azután hosszú órákig
már csak fekszik ágyában, némán és mozdulatlanul.
Néha még felnyitja szemét és a mosolynak halvány
árnyéka jelenik meg ajka körül. Végül mégegyszer
megszólal:
„Mennyi ideig tart még?”
Az orvos tudja, hogy ezt az asszonyt nem ámíthatja és õszintén felel: „Már nem sokáig”.
1854. június 29-én, délután 5 órakor hal meg, életének harminchetedik esztendejében.
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Az amerikai lapok nagy cikkekben számolnak
be eseménydús életérõl és haláláról. Temetésérõl egy
honfitársának, László Károlynak naplójában találunk
érdekes leírást.
... haláláról a magyar újságok alig emlékeznek
meg. Kossuth Lajos és családja.... honi földben pihen ... csak iker-lelke nincsen vele, csak Zsuzsánna
hamvai nyugosznak idegen országban, a V.-th
Avenue és a XI. utca sarkán, hatalmas felhõkarcolók tövében; egy régi, elhagyott, pusztulásra ítélt kis
temetõben.
S nem csak meghal, hanem idehaza el is felejtik. Míg nálánál sokkal kevésbé érdemdús asszonyok
és férfiak díszes helyet foglalnak el a magyar hõsök
csarnokában, addig róla alig találunk említést. A
Kossuth Lajos legendás alakját körülölelõ fényözönben eltûnik sápadt arca és az emlékezés fáklyáját nem
magyar, hanem amerikai ember gyújtja ki sírja fölött.
Mert Amerikában tovább él emléke, legendák szövõdnek alakja körül és halála után két esztendõvel,
1856-ban egy amerikai barátja kis könyvben foglalja
össze tragikus életét, mert mint írja: „Hasznos dolog idõnként elfordítani szemünket saját anyagi jólétünk mosolygó mezejérõl, az idegen zsarnokság
mártírjainak szellemi szépsége felé.” [Memorial of
Madame Susanne Kossuth-Meszlényi, Boston 1856.
A kiadvány egy másolt példánya megtekinthetõ a
BMKK Orvosi Könyvtárában. – a szerk.]
A könyv szerzõje nem nevezi meg magát, de a
szeretõ jóbarát rajongó lelkesedésével és csodálatával fedi fel Kossuth Zsuzsánna mártír-életét.
Amikor hazájától elbúcsúzott, így írt Zsuzsánna:
„Be fogom járni a világot, sorsom kérlelhetetlensége által ostorozva. De ne adja Isten valaha csak parányit is lehajtani fejem ott, hol csak vendég vagyok...”
Ez a kívánsága sem teljesülhetett. Idegen földben pihen, idegen lelkekben csírázott ki emléke... De
talán nem véletlen, hogy csak most tért vissza hozzánk Kossuth Zsuzsánna, most, amikor a legnagyobb
szükség van az ilyen nemes, nagyszerû példaképekre. Amikor küzdelmes, nehéz idõkben meríthetünk
életébõl hitet, erõt és tanulhatunk tõle dolgozni, küzdeni, áldozni, szenvedni, szeretni...
és embernek lenni, embernek maradni...
Ez volt talán az õ igazi küldetése.
A könyv 1944-ben jelent meg, de mondanivalója – különösen utolsó mondata – örök érvényû.
Szóljon hát, mint üzenet késõi utódainak – a ma
ápolóinak.
Földes Éva – Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna. A magyar
szabadságharc ismeretlen hõsnõjének élete és levelei címû
könyvének rövidített változatát készítette:
Tölgyesi Ágnes
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