
ÜNNEPELTÜNK A SZÉCHENYIBEN 

 

Kossuth Zsuzsanna, az első Országos Főápoló tiszteletére és az ápolói hivatást választók 

megbecsülésére a Magyar Országgyűlés február 19-ét a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. 

Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első országos főápolónője volt. 1817. február 19-én született 

Sátoraljaújhely Barátszere nevű városrészében, Kossuth László ügyvéd és Wéber Karolina 

ötödik gyermekeként 

Az első és egyetlen fiúgyermek a családban Kossuth Lajos, akinek Kossuth Zsuzsanna a 

legkedvesebb húga, bizalmasa. Rokon lelkek, szinte elválaszthatatlanok egymástól. Zsuzsanna, 

aki maga is igen éles látású, tanulékony, intelligens, logikus gondolkodású, sok mindenben 

segíti a bátyját, s rengeteget tanul tőle. Például az 1831-es kolerajárvány idején bátyja 

segítőtársa - aki a felvidéki kolerajárvány kormánybiztosa ekkor -, együtt intézik a 

vesztegzárban lévő betegek és koleragyanúsak ügyeit. 

Kossuth Zsuzsanna életének első igazán nagy sorsfordulója házasságkötése Meszlényi 

Rudolffal, aki bátyja feltétlen híve. Boldog, kiegyensúlyozott házasságban élnek. Három 

gyermekük születik.  A kisfia megszületését szörnyű tragédia előzi meg a családban, Kossuth 

Zsuzsanna elveszíti a férjét. 

 Mély gyászából a történelmi események rázzák fel, a hazaszeretete, a tettvágya, s az a szinte 

egész életútját meghatározó törekvése, hogy bátyjának segítőtársa legyen. Önfeláldozó 

tevékenységre, hivatásra, a betegek ápolására vállalkozik a szabadságharc idején. Felismeri, 

hogy nincs elég ápolónő az országban, az egészségügyi ellátás katasztrofális, a kórházak 

felszereltsége nagyon hiányos, s kevés a számuk. A bátyja - kormányzóvá választása után két 

nappal - kinevezi őt a magyar honvéd csapatok országos főápolónőjévé. 



A főápolónő valóban rengeteg "személyes tapasztalást" szerez, fáradhatatlanul - bár már ekkor 

tüdőbeteg, - járja az országot. 1849 nyarán 72 tábori kórház kezdi meg a működését munkája 

eredményeképpen. Ő maga is ápolja a sebesülteket, sőt lelki vigaszt is nyújt nekik. Gondoskodó 

figyelme még a betegek elhelyezésében is megnyilvánul. Odafigyel arra is, hogy az egy 

falubeliek lehetőleg ugyanabba a szobába kerüljenek.  

Nemcsak a sérült magyar honvédeket, hanem a kórházi ellátásra szoruló osztrák katonákat is 

ápolja. A sebesültek így emlékeztek Zsuzsannára: "Anyai gyengédséggel bánt velünk." Három 

hónapig járja az országot, nemcsak ellenőrzi a kórházak működését, hanem újabb 

szükségkórházakat is létrehoz. A végsőkig kitart önként vállalt hivatása mellett. A 

szabadságharc bukását megelőző hetekben is sok kórházban megfordul, mindenütt súlyos 

sebesülteket lát, s ráadásul kolera is tizedeli a betegeket. A helyzet reménytelenné válik, az 

orvosok, ápolók hősies erőfeszítése ekkor már kevésnek bizonyul, hiszen nincs kötszer, 

gyógyszer, élelmiszer. 

A világosi fegyverletétel után fia, Rudolf megbetegedett, meghalt, ők orosz majd osztrák 

fogságba kerültek. Nem hagyta magát elítélni, jogi ismeretei révén megvédte magát, majd olyan 

osztrák katonatisztek engedték el, akik neki köszönhették életüket. 

Később Pesten nyitott nevelőintézetet. Ezt nem is nézték jó szemmel Haynauék. 1851 után 

újra ellenzéki szervezkedésekbe fogott, emiatt letartóztatták. Azt mondták, elengedik, ha 

elhagyja Európát. Csak Brüsszelig jutott. Ott megtanult csipkét verni, kis üzemet is nyitott. 

1852-ben az Egyesült Államokba utazott, és ott is csipkeverő műhelyt nyitott – dolgozni 

akart. A tüdőbetegségben hunyt el. 

New Yorkban temették el Magyarország első országos főápolónőjét, akinek hazaszeretete, 

erkölcsi tartása, önzetlensége, humánuma példa lehet a mai kor számára is. 

Kossuth Zsuzsanna mindenkor példakép a magyar ápolók és a jövő generációk számára. 

Bizonyította emberségét, bátorságát, a haza iránti hűségét, szakmai alázatát, szervező 

készségét, kreativitását, széleskörű műveltségét. 

Gyakran halljuk, ápolónak születni kell! 

Mondják a betegek segítése különleges képességeket kíván. Előítélet nélkül elfogadni, 

nyitottnak lenni, alázattal közeledni, szeretettel, türelemmel támogatást nyújtani. 

Mondják ez nem munka, ez hivatás, szolgálat. 

Mikor elindulunk és eldöntjük, hogy mi Ápolók/ápolónők leszünk, ezek a képességek bennünk 

szunnyadnak. Mégis eleinte kissé bizonytalanok vagyunk, lehet, hogy félelem bujkál 

szívünkben, s egymás után törnek fel a kérdések: Valóban itt a helyem? 

Aztán gyakran az út elején elég egy beteg hálás tekintete, egy köszönő mondata, egy kedves 

mosolya ahhoz, hogy kinyissa lelkünk kapuját és megerősítsen benne: Igen ez az én utam! 

 


