
,ff{14,

:911 : .

	

p- igy :

	

-

	

. . u . .

_ .

	

_I I; .1,1 I

	

rttrr7ri -•

	

•• ~~~i * _ ~1

Dr. Lukács László György
országgyű lési képviselő

fzgyű lés Hivatala

1rk@zaj . 2016 DEC 01.
Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez

„Külhonban nyugszik Kossuth Zsuzsanna . Így is marad? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

H/12857 . számon Rig Lajos és Vona Gábor képvisel ő társaimmal benyújtottuk határozat i
javaslatainkat a 2017-es év Ápolók Évének nyilvánításáról . Az időpontnak különleges
apropója, hogy 1817 . február 17-én született Kossuth Zsuzsanna, a magyar ápolás jeles alakja.
Élete során áldozatos tevékenységgel végezte ápolói hivatását, amely az 1848-49-e s
szabadságharcok alatti főnővéri hivatásában csúcsosodott ki . Országos főápolónőként olyan
minőségű, előremutató változást hozott létre, ami a világon elsőként hazánkban valósult meg .

Az asszony sorsa elkerülhetetlenül összekapcsolódott bátyja, Kossuth Lajos, a reformkor és a z
1848/49-es forradalom és szabadságharc vezéregyéniségének életével és munkásságával . 1849
áprilisában Kossuth Zsuzsannát nevezték ki a tábori kórházak főápolónőjévé. Szervező
munkájának eredményeként három hónap alatt hetvenkét tábori kórházat létesített é s
biztosította, hogy önkéntes adományokból önként jelentkez ők végezzék a sebesültek és betege k
ápolását, ellátását . Ilyen felelős poszt betöltésére először került sor a hazai ápolás területén .

Kossuth Lajos 1849 áprilisában nevezte ki Zsuzsannát „ az összes tábori kórházak
főápolónőjének” . Az asszony haladéktalanul munkához látott, járta az országot, felkereste a
tábori kórházakat . Közben a Közlönyben hívta fel a hon lányait a jelentkezésre és a többirány ú
segítségre . A világosi fegyverletétel után családjával menekülni próbált, az úton Rudolf fia



megbetegedett és meghalt . Először orosz, majd osztrák fogságba kerültek. Az osztrákok perb e
fogták, és végül olyan osztrák katonatisztek vallomása mentette meg, akik korábban sebesülten
magyar kórházban voltak, s akik neki is köszönhették az életüket .

Kiszabadulása után nevelőintézetet nyitott Pesten . A szabadságharc bukása után
Magyarországon több szervezkedés volt az osztrák elnyomás ellen, ezeket Zsuzsanna is
segítette . 1851 végén újra letartóztatták, majd azzal a feltétellel helyezték szabadlábra, hog y
családjával együtt elhagyja az országot és a kontinenst .

1854. június 29-én harminchét éves korában halt meg, hamvai ma is New Yorkban nyugszanak .
Kossuth Zsuzsanna személye mindenkor példakép az egész magyar társadalom, a magyar
ápolók és a jövő generációi számára. Ezért tartjuk fontosnak, hogy 200 évvel halála után a ho n
eme kiemelkedő személyisége végre békét leljen szeretett hazája földjében .

Mindezekre tekintettel a kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Mikorra várható Kossuth Zsuzsanna hamvainak hazahozatala? Van-e err e
irányuló kormányzati szándék?

Amennyiben tettek már lépéseket az ügyben, hol akadt el az eljárás? Van-e reáli s
esély a hazahozatalra, és ha igen, mi kell ennek megvalósításához ?

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel ,

Budapest, 2016 . november 29 .
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