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Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápolónő 
tevékenysége a szabadságharc idején

Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulójáról – 1817. február 19. – emlékezett 
meg a magyar egészségügy 2017-ben. Ő Kossuth Lajos legfiatalabb nőtestvére, aki 
szimbolikus alakjává vált a kórházi betegápolásnak, bár jelentőségét az utókor jóval 
később ismerte csak fel. A 19. század közepén – nem tekintve a szerzetes ápolónővérek-
re – a kórházi betegágy mellett ismeretlen személy volt a női betegápoló. Az adott kor 
egészségügyi kultúrája rendkívül alacsony színvonalon állt, a gyógyítást és betegápolást 
tipikus férfifoglalkozásnak tartották. Rendkívüli eseménynek vagy katasztrófának kel-
lett bekövetkezni, hogy a segíteni akarók „elviseljék” a női kezeket. Az 1848/1849. évi 
magyar szabadságharc idején a katonai egészségügy vonatkozásában két fontos ténye-
zőre kell rámutatnunk: az egyik a társadalom öntevékeny erejének mozgósítása, a másik 
a nők munkájának igénybevétele a kórházi betegellátás megszervezésében.

1848 tavaszán és nyár elején fontos feladat volt a Batthyány-kormány önálló katonai 
szervezetének megszervezése, amely önkéntes alapon történt meg. A nemzetőrség lett 
ez a szervezet, amely – mai szóhasználattal élve – félkatonai intézménynek számított. 
A magyar kormányzat ellen megindult katonai akciók – a délvidéki szerbek felkelései, 
majd a Horvát Bánság szembefordulása – késztették a Batthyány-kormányt egy ütőké-
pes haderő felállítására. Ez lett a Honvédség, amelyhez önkéntes alapon vagy a császári 
hadseregből történt „kilépéssel” lehetett csatlakozni. A fennálló törvények szerint mind-
két forma legális volt, bár a császári hadvezetés teljes erővel akadályozni akarta. 1848 
őszén kiformálódott a Honvédség katonai szervezete és vezetése.

A honvédség katonaorvosi szervezete folyamatosan formálódott: az első honvéd-
orvosokat még a Nemzetőrség szervezetén belül nevezték ki, de 1848 őszén már a 
honvédorvosi kart szervezték, részben a császári hadseregből, részben önként je-
lentkezettekből. Stáhly Ignác főtörzsorvos, a Honvédelmi Minisztérium VIII. orvosi 
osztálya vezetőjének köszönhető, hogy kiformálódott a honvédorvosi kar, az első és 
második vonalban levő honvéd tábori kórházak láncolata, műszerekkel történt felsze-
relése. Ez utóbbi annál nagyobb gondot jelentett, hiszen Bécs teljes embargót rendelt 
el Magyarország irányában orvosi műszerek, felszerelések és gyógyszerek vonatkozá-
sában. Így Debrecenben és Szegeden orvosi műszereket gyártó műhelyeket szerveztek, 
míg a Tisza-parti városban katonai sebesültek számára szállítókocsikat és szekereket is 
gyártottak.

Komoly gondot jelentett a betegápolók toborzása. A sorozási szabályzat szerint az 
első-másodéves sebészhallgatókat kórházi betegápolói szolgálatra kellett besorozni, ha-
sonlóan az alsóbb évfolyamos sebészhallgatókhoz. A felsőbb évfolyamok hallgatóit már 
katonaorvosi szolgálatra vezényelték. Erre a szolgálatra szinte senki nem jelentkezett, 
mert hazafias lelkesedésből inkább csapatszolgálatra – közkatonának – jelentkeztek. 
Példa erre Csatáry Grósz Lajos – Grósz Frigyes jeles szemorvos medikus fia – elsőéves 
orvostanhallgató, aki huszár lett az erdélyi honvédseregben, Kossuthtal emigrálva szá-
zadosi ranggal került 1849 őszén török földre, belépett a török hadseregbe, később részt 
vett a krími háborúban is. 1852-ben amnesztiával került haza: apja megoperálta Zsófia 
főhercegnő szemét és „honoráriumként” amnesztiát kért fiának.

SZÁZADOK



Valóság • 2019. március

KAPRONCZAY KÁROLY: KOSSUTH ZSUZSANNA, AZ ELSŐ MAGYAR FŐÁPOLÓNŐ... 21

(A magyar szabadságharc betegápolása) Az 1848/49-es magyar szabadságharc idején 
a Honvédelmi Minisztérium talán Európa legkorszerűbb elveken alapuló betegápo-
lását teremtette meg, bár ez a honvédség szervezésével és az egészségügyi szolgálat 
átszervezésével függött össze. 1848 őszén, a honvédség megszervezésének idején a 
betegápolás (kórápolás) kérdése csupán másodrendű feladat volt a honvédorvosi kar és 
a tábori kórházi hálózat felállítása mellett. Az új honvédség kezdetben a betegápolás 
kérdésében a már hagyományos katonai gyakorlat mellett foglalt állást, így polgári sze-
mélyekből és idősebb nemzetőrökből alakította ki a kórápolói gárdáját. Stáhly Ignác, a 
honvédorvosi kar főnöke, első szemléje során lehangoló állapotokat talált: például 1848 
novemberében csak saját fizetéséből biztosított „különdíj” ellenében tudta visszafogni 
a kórápolókat, nehogy a kitört kolera elől elhagyják szolgálati helyüket. Stáhly, éppen 
a betegápolók szakképzetlensége miatt, bízta meg Eckstein Ferencet, hogy a polgári és 
katonai betegápolók részére külön-külön tanfolyamot szervezzen. A polgári és a katonai 
egészségügy szétválasztása után Stáhly Ignác már csak a katonai betegápolók részére 
kért engedélyt Kossuth Lajostól, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökétől. Az 
engedély szerint Eckstein Ferenc irányításával a Szvetanay utcai tábori kórházban indult 
volna meg a katonai kórápolói tanfolyam, amelyen a külön idevezényelt honvédeken 
kívül részt vettek a katonai szolgálatot vállalt sebészhallgatók is.

A toborzási rendelet szerint kórápolói munkára az első- és másodéves medikusok 
és sebészhallgatók sorozhatók be, viszont a számításba vettek többsége a várható 
katonai sikert nem akarta „felcserélni” betegágy melletti szolgálattal. Így a polgári 
lakosságból kerestek fizetés ellenében betegápolókat, később a fogságba esett csá-
szári egészségügyi szolgálatnál próbálkoztak betegápolókat toborozni. A megoldatlan 
betegápolás ügye Kossuth Lajost is foglalkoztatta, aki szemleútjai során számos ren-
detlenséget tapasztalt.

Valójában még a szervezés folyt, amikor 1848. december elsején Windisch-Grätz csa-
patai átlépték a határt és megindultak Pest irányába. A lassan visszavonuló honvédség 
1848. december 31-én feladta Pest-Budát és a Tisza vonalán rendezkedett be védelemre. 
A Debrecenbe áttelepült kormányt Stáhly Ignác – idős kora és betegsége miatt – nem 
követte, így a VII. osztályt ideiglenesen Töltényi János törzsorvos irányította. Stáhly 
utódlásában Kossuth Lajos és Mészáros Lázár hadügyminiszter Flór Ferenc mellett 
döntött, aki 1849. január 22-én átvette az osztály és a honvédorvosi kar irányítását. Flór 
és Stáhly tevékenységének összehasonlításánál új jelenségként figyelhetjük meg, hogy 
míg Pesten az orvosi kar megszervezése és a kórházi rendszer kijelölése volt a cél, addig 
Debrecenben – a meglevő alapok továbbfejlesztése mellett – főleg a betegápolás tárgyi 
és személyi feltételeinek biztosítására törekedtek. 1849 tavaszán a három láncban meg-
szervezett tábori kórházak számára biztosították a szükséges felszereléseket, szabványo-
sították a műszereket, a szervezett kórházi élet érdekében kiadták a szolgálati és műkö-
dési szabályzatot, amely – a pontos ügymenet, a kórházi rend és adatszolgáltatás mellett 
– már részlegesen szólt a betegápolás kötelmeiről is. E szerint a betegápolásra biztosított 
katonai és polgári személyek a tábori kórház parancsnoka alá tartoznak, aki fegyelmi 
elöljárójuk és szakmai felügyelőjük, s a kórápolók kiképzéséről is ő gondoskodik.

A Honvédelmi Minisztérium VIII. osztálya által 1849 tavaszán kidolgozott újabb 
javaslatok a betegápolás területén jóval megelőzték saját korukat, hasonló jellegű javas-
latokra Európában mintegy 10-20 évvel később került sor. Kossuth Lajos javaslatára a 
nők és a társadalom öntevékeny erejét mozgósították a betegápolás érdekében, valamint 
különböző jótékonysági akciók szervezésével kívánták a honvédség kórházi felszerelé-
sét és készleteit kiegészíteni.
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1849 februárjában az Önkéntes Nőegylet elnöknője, Kossuth Lajos felesége, 
Meszlényi Terézia felhívással fordult a magyar nőkhöz, hogy tépéshez alkalmas lepedő-
ket gyűjtsenek, fehérnemű- és ágyneműgyűjtéssel és -vásárlással egészítsék ki a katonai 
kórházakat. Raktárakat és az elosztással foglalkozó bizottságokat létesítettek, önkénte-
seket toboroztak a honvédségi kórházak élelmezésének és tisztaságának biztosítására, 
segédkeztek a betegek gondozásában. Flór Ferenc lehetőséget látott a nők önkéntes 
munkájának felhasználásában, ezzel Kossuth Lajos is egyetértett. Igaz, a honvédorvosi 
kar részéről ellenzésbe ütközött, sokan joggal vagy jogtalanul kételkedtek a nők ered-
ményes munkájában, viszont bevonásuk a betegápolásba és a kórházi munkába rend-
kívül enyhítette a súlyos helyzetet. Flór Ferenc maga is a nők kórházi tevékenységét 
csak a frontvonalak mögött képzelte el, míg az arcvonalak közelében továbbra is férfi 
betegápolókra kívánt támaszkodni. E kettősség jellemezte a továbbiakban is a magyar 
szabadságharc betegápolását.

A kormány a nők betegápolási feladatokba való bevonását 1849. április 16-án is-
merte el, amikor Kossuth Lajos országos honvéd főápolónővé Meszlényiné Kossuth 
Zsuzsannát, legfiatalabb nőtestvérét nevezte ki. Ezzel egy időben meghatározta a fő-
ápolónő feladatát és a kórházparancsnokoknak az önkéntes ápolónőkkel kapcsolatos 
kötelmeit. A kórházparancsnokok kötelesek lettek az önkéntes ápolónőkkel foglalkozni, 
ápolási munkára kiképezni. Az országos főápolónő felügyelete alá helyezték a kinevezé-
sekor életre hívott Országos Kórodai Főápoló Intézetet, amely külön raktárkészlettel és 
az ápoláshoz szükséges felszerelésekkel (ágyak, ágyneműk, kötszerek stb.) rendelkezett. 
Az Intézet gondoskodott az önkéntesek elosztásáról, intézte az egyes kórházak igényei-
nek kielégítését, a raktárkészletek elszállítását, érdekvédelmet gyakorolt beosztottjaiért 
a kórházakkal és a honvédorvosi karral szemben.

(Élete és munkássága) Kossuth Zsuzsanna Kossuth László legkisebb gyermekeként 
született 1817. február 19-én Sátoraljaújhelyen, ahol apja ügyvédként tevékenykedett. 
A családban Zsuzsanna volt a legkisebb, Lajos a legidősebb gyerek, kettőjük között 
még két nőtestvér volt. Kossuth Zsuzsanna serdülő leányként 1833-ban szüleivel Pestre 
került, ahol megélhetésükről Kossuth Lajos gondoskodott. Művelt, iskolázott leányként 
nyitott volt a politika iránt, a Törvényhatósági Tudósítások egyik másolója és terjesztője 
lett, így ismert tagjává vált a reformkori politikai életnek. Kossuth Zsuzsa nélkülözhetet-
len lett Kossuth Lajos munkájában, amolyan titkári feladatkört látott el. Kossuth Lajos 
fogsága idején a Kossuth-család a Wesselényi Miklós irányította gyűjtésből élt, Kossuth 
Zsuzsanna külön engedéllyel mindennap felkereshette fivérét a börtönben, így közvetítő 
és hírvivő lett bátyja és barátai között.

Az 1838. évi jeges téli árvíz elpusztította azt a házat is, ahol a Kossuth család élt, 
így kénytelenek voltak Alsódabasra költözni. Kossuth Zsuzsanna állandó levelezésben 
állt Vörös Antal ügyvéddel, Kossuth Lajos későbbi titkárával. Ezekben a levelekben 
Kossuth Zsuzsanna politikai elemzéseket írt a hazai politikai életről, az eseményekről. 
1841-ben feleségül ment Meszlényi Rudolfhoz – Kossuth Lajos feleségének fivéréhez –, 
és hamarosan két lánygyermekük (Gabriella [1841–1865], Ilona [1843–1926]) született. 
A férj ismert Fejér megyei ügyvéd és Kossuth-párti megyei politikus volt, aki egyetértett 
azzal, hogy felesége is bekapcsolódjon a megyei politikába. Erre az Országos Védegylet 
megalakulása adott lehetőséget, amelynek első megyei szervezetét éppen Meszlényi 
Rudolf és felesége alapította meg Fejér megyében. A harmonikus családi életet Meszlényi 
Rudolf váratlan halála (1847) törte meg, a férj elhunyta után néhány héttel született meg a 
harmadik gyermek, Rudolf. Ezután Kossuth Zsuzsanna három gyermekével Sárbogárdra 
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vonult vissza, innen kísérte figyelemmel a hazai politikai életet is. Az 1848. márciusi 
pesti forradalom idején már Pesten tartózkodott, de gyermekágya miatt nem vett részt 
az eseményekben. 1848 tavaszán, Pesten lakást bérelt, ahol diákok élelmezéséből tartot-
ta el családját. Ekkor már vele élt – édesapjuk halála után elözvegyült – édesanyjuk is. 
Kossuth Zsuzsanna és családja 1849. január elsején a Pestet megszálló császári csapatok 
megjelenése miatt Debrecenbe menekült, ahol Könyves Tóth Mihály református lelkész 
házában kapott menedéket.

Debrecen jóval kisebb város volt Pestnél, így gyorsabban alakultak az emberi kapcso-
latok. Egyes emlékezések szerint éppen Kossuth Zsuzsannától származik az Országos 
Nőegylet megszervezésének gondolta, amelynek célja a kórházi betegek és sebesültek 
gyámolítása lett. A Nőegylet elnökének Kossuth Lajosnét választották, míg az ápolási 
szakosztály élén Kossuth Zsuzsanna állt. Innen szervezték meg a kórházi felszerelések 
és a gyógyításhoz szükséges eszközök, anyagok összegyűjtését, a női tagok önkéntes 
munkájával készültek el a sebellátási kötszerek is. Lakása közelében bérelték azt a rak-
tárt, ahová a kórházi felszereléseket, kötszereket és egyéb eszközöket szállították.

(Honvéd főápolónő) Flór Ferenc – mint alezredesi rangban a hadügyminisztérium egész-
ségügyi osztályának főnöke – a honvédség katonai egészségügyének irányítója volt. Flór 
osztozott a hadvezetés azon felfogásával, hogy a fegyverforgatásra alkalmas férfiakra 
a közvetlen hadműveletekben volt szükség, így nagy pazarlásnak minősül ezeknek a 
hátországi foglalkoztatása. Híve volt annak a gyakorlatnak, hogy a gyenge fizikumú-
akat, időseket vagy lábadozókat beosszák kórházi munkára, így nem volt kifogása a 
hadifogoly orvosok és betegápolók – fizetés ellenében történő – kórházi foglalkoztatása 
ellen. Szakmai kiképzésük meglehetősen hosszú és nehézkes volt, 1849 februárjában – a 
honvédorvosok rang- és fizetési ügyeinek rendezésekor – felállították az egészségügyi 
állomány negyedik csoportját, az ún. „orvosi segédeket”, akik emelt zsolddal, de rendfo-
kozat nélkül, kórházi betegápolóként működtek volna. Ide is medikusokat és sebészhall-
gatókat szántak, de az előbbi okok miatt ezek is csapatszolgálatra jelentkeztek inkább. 
Ekkor került előtérbe a nők hasznossá tétele.

1849. április 16-án Flór indítványára nevezték ki Kossuth Zsuzsannát országos fő-
ápolónőnek, ennek nyomán számos női önkéntes állhatott a katonai betegápolás szol-
gálatába. Kossuth Lajos rendelkezésében a következőket hagyta meg: „Hogy pedig 
ebbéli fáradozásának minél kivánatosabb sikere legyen, a tábori kórházak parancsnokai 
és felügyelő orvosai oda lesznek utasítandók, hogy mind azon intézkedéseknél, miket a 
kórházakban – az orvosi segedelmeken kívül – a gyengédebb ápolásra nézve a főápoló-
nő vagy meghagyásánál fogva a segédápolónők hasznosnak és célszerűnek tartandanak, 
azokban a kórházparancsnokok és felügyelő parancsnokok minden kitelhető segédke-
zéssel, mulaszthatatlan polgári kötelezettségnek ismerjék el.”

A Kossuth-levél és a Közlönyben megjelent kinevezés a katonai parancsnokok és a 
honvédorvosi kar tagjai körében több helyen ellenkezést váltott ki, nehezen értették 
meg annak igazi értelmét. Mindenesetre Kossuth Zsuzsanna élvezte Flór Ferenc bizal-
mát. A főápolónő felügyelete alá helyezték az Országos Kórodai Főápolónői Intézetet, 
amely a Kereskedelmi Minisztérium épületében, a Ceglédi úton nyert elhelyezést. Itt 
állították fel a Központi Kórházi Anyagraktárát, amely felett a főápolónő rendelkezett. 
Ettől függetlenül a Nőegylet is rendelkezett saját készletekkel, amit rendszeresen a fő-
ápolónő rendelkezésére bocsátottak, vagy a megfelelő címre küldték. Mindkét helyen 
az ápoláshoz szükséges felszereléseket (ágyakat, ágyneműt, fehérneműt, kötszereket) 
tároltak. A gyógyszereket és orvosi eszközöket külön kezelték. Kossuth Zsuzsanna 
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1849. április 23-án kelt körlevelében az összes kórházparancsnokot adatközlésre, illetve 
igénybejelentésre kérte, majd 1849. április 23-án Gödöllőre irányított egy 125 ágyas 
katonai kórház teljes felszerelését.

Ezekben a napokban küld felhívást a magyar asszonyoknak és leányoknak, amelyben 
ápolási munkára buzdítja őket.

„Ne várjatok hivatalos kiküldetéseket, ne várjátok a rendszabályok kihirdetését. Minden 
nő, aki erőt érez megában, keresse fel a helyben vagy vidéken levő kórházakat. Ha elha-
gyott állapotban szűkölve, minden kényelmi cikk nélkül találja azokat, szólítsa el a legkö-
zelebbi polgári hatóságot, legyen a kormánybiztosi, megyei vagy városi hatóság, a kórházi 
szükséges készletek beszerzésére, ha a körülmények úgy kívánják, requisito útján is. […] 
És ha akár a hatóságok, akár a kórház igazgató személyzet által gátolást vagy erélytelen-
séget tapasztalnátok a közmunkálkodásban, tegyetek nekem azonnal jelentést, hogy intéz-
kedhessek. Osszátok fel magatok között a munka napjait, minden percben ápoló gonddal 
őrködjetek a szabadságért szenvedőknek még az álmaik felett is.”

Az új rendszer alig félév alatt formálódott ki, és 1849 júniusában már megoldódott a szak-
képzés is. Balassa János 1849. június 13-án javasolta Lumniczer Sándornak, a honvédorvosi 
kar új főnökének, hogy a Pesten meginduló honvédorvosi tanfolyammal egy időben szervez-
zék meg a féléves kórápolói tanfolyamot is. Ezen elsősorban férfiak vettek volna részt, míg 
Barna Ignác az önkéntes ápolónők kiképzését is szorgalmazta a Honvédelmi Minisztérium 
VII. osztályán. Ő egyéves tanfolyamot javasolt, az oktatást részben képzett orvosokra, rész-
ben – betegápolás gyakorlására – irgalmas nővérekre akarta bízni. A részletes tantervet végül 
Gaál Gusztáv törzsorvos 1849. július 26-án terjesztette Lumniczer Sándor elé, amelyben 
– indoklással együtt – kidolgozta a férfi és női jelöltek elméleti és gyakorlati kiképzésének 
folyamatát. Ez bonctani, gyógytani, hadisebészeti, ápolás- és gyógyszerismereti vonatko-
zásokat tartalmazott. A végzéskor a jelöltek vizsgabizottság előtt számoltak be tudásukról, 
amelyről végül bizonyítványt is kaptak volna. Sajnos a tanfolyam megindítására – tekintettel 
a katonai helyzet súlyosbodása és a fegyverletétel miatt – már nem kerülhetett sor, Balassa 
és Gaál Gusztáv tervezete nem került nyilvánosságra.

1849 tavaszán maga Kossuth Zsuzsanna szorgalmazta ugyan a nők teljes bevonását a 
kórházi munkába, de egyetértett a férfiak egyidejű alkalmazásával is. Például 1849. jú-
nius 23-án, amikor Buda visszavétele után Schweidel tábornok (Pest katonai parancsno-
ka) Kossuth Zsuzsától kért ápolónőket a pesti katonai kórházba, ő mérlegelve a kórház 
helyzetét – férfiápolók elvételét javasolta.

Kossuth Zsuzsanna legfőbb feladata az ellenőrzés és a kórházak szervezése lett. Az 
egészségügyi osztály pontos tervet dolgozott ki számára, külön figyelmébe ajánlotta a 
jászberényi, a hatvani, a gödöllői, a váci, a balassagyarmati, a lévai és általában a távoli 
kórházakat. Elsősorban azokat, ahonnan nem rendelkeztek megbízható adatokkal vagy 
éppen nehéz helyzetükről volt tudomásuk. Kísérőnek Barna Ignác törzsorvost rendelték 
mellé, aki szakértelmével lehetett segítségére. Barna kinevezése ellentétes volt Kossuth 
Lajos eredeti elképzelésével, hiszen ő a főápolónő mellé az irgalmas nővéreket szánta 
kísérőnek. Ez nem vált be, mert ugyan értettek a betegápoláshoz, de szervezési kérdés-
ben járatlanok voltak. Kossuth Zsuzsanna és Barna Ignác országos szemléjüket a gyön-
gyösi kórházban kezdték, amelyről Barna Ignác részletes jelentést küldött Flór Ferenc 
főtörzsorvosnak. Főápolónői szemléi során minden intézményt igyekeztek felkeresni, 
közben javaslatot tettek újabb intézmények létesítésére, pontosan megjelölték esetleges 
helyüket. Kossuth Zsuzsanna sokrétű feladata mellett foglalkozott a hadifogoly bete-
gekkel kapcsolatos kérdésekkel, legfőképpen a velük szemben gyakorolt bánásmóddal. 
Később ezek tanúskodtak Kossuth Zsuzsanna mellett a császári hadbíróság elött.
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Pest visszafoglalása után Kossuth Zsuzsanna is a fővárosba érkezett és jelentős szer-
vezőmunkát fejtett ki egy központi tábori katonai kórház felállításában és felszerelésé-
ben, a későbbi Ludovika akadémia területén. Sok akadályba ütközött, főleg a polgári 
hatóságok ellentétes rendelkezései miatt. A helyőrségi katonai kórházakban már jelentős 
számban dolgoztak önkéntes nők, számuk nagyjából azonos volt a vezényelt katonai és 
fizetett polgári ápolókkal. Írásban jelentette, hogy az önkéntes ápolónők kiképzését hiá-
nyosnak látja, szorgalmazta egy központi oktatási forma megteremtését.

Flór Ferencet 1849. június elején leváltották, helyét Lumniczer Sándor főtörzsorvos, 
a pesti orvosi kar későbbi neves sebészprofesszora foglalta el, aki az ápolás kérdésében 
Flórral azonos nézeteket vallott. Kossuth Zsuzsanna feladatkörét nem korlátozta, to-
vábbra is ő maradt a honvédség főápolónője.

1849. június végén az osztrák és orosz hadsereg létszámfölénye miatt a kormány szá-
molt Pest és Buda feladásával, ezért a védelmet a déli területekre helyezték át. Kossuth 
Zsuzsanna feladata a sebesültek elszállíttatása és a déli területekre újabb kórházak 
telepítése lett. Javaslatára Balogh Pálnét, Pest főápolónőjét szállítható sebesültekkel 
Komáromba helyezték át, ahol hosszabb védelemre számítottak. Kossuth Zsuzsanna 
1849. július 4-én Szegedre ment, ahol a honvédség szintén hosszabb védelemre szá-
mított. Kossuth Zsuzsanna július 4-én még felhívással fordult a főváros asszonyaihoz. 
Ebben többek között a következőket írta:

„Mint nőegyleti tag szóltam hozzátok Debrecenből, midőn elébe mentünk a véres 
küzdelmek által nyerendő szabadságnak. Azóta kormányi megbízás tűzte kötelessége-
mül az önként választott pályát, hőseink ápolását. Most én intézek hozzátok kérelmet. 
Intézem a kormány megbízásából, ki azon reményben bizandja rátok a hon hű fiait, 
testvéreiteket, hogy őket a vész sújtotta honnak megtartani és visszaadni kedves mu-
laszthatatlan nagy műveletét bevégezni törekedjetek. Minden intézkedés megtétetett 
a könnyebb sérültek elszállítatására, de vannak, akik az út nehézségeit nem bírnák, és 
ezeket ajánlom jótékony figyelmetekbe. Vegyétek őket házaitokba, gyógyítsátok saját 
orvosaitok által, ápoljátok őket nőkhöz, honleányokhoz méltó feláldozó hűséggel, ke-
zeitekbe tettem életüket, épségüket. Tartsátok meg őket a honnak, s életnek, hogy ör-
vendhessenek a szabadságnak, amelyet kivívni segítének. Legyetek szerény munkásai a 
közboldogságnak, legyetek őrangyalai szenvedő hőseinknek, legyetek nők.

Hogy ezen felhívás nyomán felmerülő segedelmezésnek irányt és összpontot adjak, 
megkértem és megbízom három nőt, kik nemes ígéretükhöz képest eszközei leendnek 
minden önkéntes jótéteménynek. Neveik ismeretesek szenvedő honvédeink előtt: 
Székáts Júlia, Balogh Amália és Foster Karolina.

A kórház-igazgatók hivatalosan értesítvén, miszerint az asszonyok felszólítására 
sebesült beteg honvédőinket akár összesen, akár egyenként a nők ápolására bocsájtani 
kötelesek…”

Intézkedett arról is, hogy a családokhoz el nem helyezhető honvédeket az Irgalmas-
rend budai kórházába szállítsák át. A befogadó szegény sorsú családok között – ápolási 
díjként – Kossuth magánpénztárából kétszáz honvéd kéthavi zsoldjának megfelelő ösz-
szeget osztanak szét. Szegeden szép számmal jelentkeztek kórházi munkára nők, mégis 
komoly nehézségekkel kellett megküzdenie: el kellett simítani a kórház orvosai és ápo-
lónői közötti ellentéteket: segíteni kellett továbbá az áthelyezett pesti kórházak letelepí-
tésében és felszerelésében.

Az egyre súlyosbodó helyzetben Kossuth Zsuzsanna is követi a kormányt Aradra, és 
itt éri a világosi fegyverletétel. Családjával északi irányba menekült, de Nagyváradon 
orosz fogságba került. Az orosz parancsnokság külön épületet biztosított számukra, 
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csupán a házi őrizet jelképezte a fogságot. Néhány hét múlva Haynau kikérte Kossuth 
Zsuzsannát, édesanyját, nővéreit az orosz parancsnokságtól és a budai várbörtönbe zárta. 
Az oroszok az utolsó pillanatig lehetővé tették az utat a szökésre, de kisgyerekekkel ezt 
nem vállalhatták. A várbörtön megviselte Kossuth Zsuzsanna beteg tüdejét, betegen állt 
a hadbíróság elé. Életét azok a fogságba esett osztrák tisztek és katonák mentették meg, 
akik tanúsították az irántuk tanúsított emberségét, a magyar beteg honvédekkel azonos 
ellátásban részesedtek. Ezért, betegsége és ellátatlan családja miatt szabadon engedték.

Kiszabadulása után Pesten maradt, iskolás gyerekek élelmezéséből tartotta fenn 
családját, a bebörtönzött katonákat. A világosi fegyverletétel után nem lett nyu-
galom Magyarországon, segítették a bujkálókat, többfelé kisebb ellenállási gócok 
szerveződtek. Kossuth Zsuzsanna is kapcsolatba került a Jubál Károly és Mack 
József honvédtisztek által szerveződő – a helyzetet tekintve „görögtüzesen roman-
tikus” – Bécs-ellenes összeesküvéssel (Jubál Kossuth Lajos gyermekeinek nevelője 
volt), amelynek leleplezése után Kossuth Zsuzsannát is letartóztatták 1850 decem-
berében. Az Újépületbe zárták, ahol az embertelen körülmények miatt újból kiújult 
tüdőbaja. Súlyos állapotban került a bécsi rabkórházba, az orvosok már életéért ag-
gódtak. Az Egyesült Államok követe járt közben az embertelen körülmények enyhí-
tése ügyében, majd felajánlotta, hogy hazája befogadja az egész Kossuth családot. 
Hogy Kossuth Zsuzsanna ne távozzon „büntetlenül”, örökre száműzték a Habsburg 
Monarchia területéről.

Előbb Brüsszelben telepedett le családjával, ahol csipkeverő műhelyt nyitott és ebből 
tartotta fenn családját és beteg édesanyját. Az osztrák nagykövetség állandóan zaklatta 
és Amerikába történő távozásra szólították fel. Erre csak édesanyja halála után vállalko-
zott, ahol a kint élő magyarság lelkesen fogadta és hajlandó lett volna közadakozással 
segíteni életét. Már súlyos beteg volt, de ismét a csipkeverésből kívánt megélni. 1854. 
június 29-én hunyt el New Yorkban. Lányai nevelését egy J. Gruger nevű tehetős ame-
rikai polgár és családja vette át és New York legjobb nevelőintézetében taníttatta őket. 
Különösen alakult a két lány élete: Gabriellát még az Egyesült Államokban feleségül 
vette Ambrozovich Béla (1831–1905) magyar építész, több jeles amerikai és magyar 
vasúti pályaudvar tervezője, aki feleségével 1861-ben hazatért Magyarországra. 1864-
ben született Dezső (1864–1919) fiúk, a későbbi neves ügyvéd, újságíró, művészeti 
szakértő és műfordító. Az orosz klasszikusok egyik magyar fordítója lett, összesen 41 
orosz regényt fordított magyarra.

A másik lány, Meszlényi Ilona értesülve nővére súlyos betegségéről, 1864-ben szin-
tén hazatért, s miután Gabriella meghalt, felnevelte a kisfiút. Egy háztartásba került 
sógorával, aki 1876-ban feleségül vette. Ambrozovich Béla a magyar vasúti hálózat 
egyik tervező mérnöke volt, 1885-ben az Ipar- és Kereskedelmi Minisztériumban 
főtanácsos és több vasútvonal építési kormánybiztosa lett. Meszlényi Ilona sem volt 
egészséges: ő is tüdőbeteg lett, de nagybátyjának, Kossuth Lajosnak anyagi segít-
ségével Nizzában szanatóriumi kezelésben részesült. Talán nagybátyja ösztönzésére 
angol nyelven ifjúsági regényeket írt, amelyek Angliában és az Egyesült Államokban 
népszerűek lettek. George Bernard Shaw (1856–1950) 1897-ben – Budapesten járva 
– otthonában kereste fel Meszlényi Ilonát, hogy személyesen ismerje meg a népszerű 
angol ifjúsági regényírót. Lelkes támogatója volt Kossuth Lajos emléke ápolásának, 
nem volt olyan Kossuth-megemlékezés, amelyen szervezőként vagy résztvevőként 
ne lett volna jelen. Nővérével egy sírban nyugszik a Fiumei úti sírkertben, közel a 
Kossuth-mauzóleumhoz.
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