
HAZAFIAS HELYTÁLLÁS, PÉLDÁT MUTATÓ, A MAGYAR FÜGGETLENSÉGET SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG 

Hazafias helytállás, példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló tevékenység – ez 

szerepel a VII. kerületi önkormányzat által alapított „Erzsébetváros ’56” díj indoklásában. 

Az évente adományozott négy elismerés egyikét a 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulóján a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nyerte.  

Az első alkalommal kiosztott kitüntetést minden évben 

három, arra érdemesnek talált egyén és egyetlen szervezet 

kaphatja. Az Erzsébetváros ’56 kitüntetéssel a VII. kerületi 

önkormányzat idén a Péterfy Kórház dolgozóinak és 

önkénteseinek hazafias helytállását ismerte el a 

forradalom idején, kiegészítve azzal, hogy a Péterfy egész 

munkásságával hozzájárul 1956 emlékezetének és 

szellemiségének megőrzéséhez és ápolásához. 

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak jelentős és sokrétű 

szerepe volt az 1956-os szabadságharcban: nemcsak a harcokban megsérült fővárosiak 

ellátóhelyeként működött, hanem a kórház köré szerveződött a forradalmárok önkéntes 

mentőszolgálata is. 1956. november 4-e után pedig a Péterfy Kórház földalatti 

pincerendszere lett az ellenállás központja, illetve a politikai ellenállók búvóhelye. A kórház 

ún. -2. szintjén illegális nyomdagép és sokszorosító működött, miközben mintegy kétszáz 

forradalmár lelt éjszakánként menedékre itt.  

Már hetekkel korábban, az utcai harcok kezdete óta szervezték a kórházban a kommunista 

államhatalommal és a szovjetekkel szembeni ellenállást a sérültek és a „civil” betegek 

gyógyításával párhuzamosan. A Tűzoltó utcai felkelőcsoport legendás vezetője, Angyal István 

irányításával röpcédulákat szerkesztettek és terjesztettek, élelmiszerrel és gyógyszerrel 

látták el a szabadságharcosokat és a rászoruló családokat, később előkészítették a felkelők 

emigrációját. Az intézmény alagsorában menedéket nyújtottak a forradalmárok mellett 

azoknak is, akiknek tönkrement a lakásuk a harcokban, esetleg csak megfelelő utazási 

lehetőségre vártak, hogy hazajuthassanak vidékre.  

A kórház a könnyebb sérültek ellátására nyitott 

kisegítő szárnyának vezető orvosa volt Tóth Ilona 

szigorló orvos, a forradalom mártírja, akinek 

domborművét 2016. október 20-án avatták fel az 

intézményben. Az „Erzsébetváros ’56” díjat is 

ugyanezen a napon adták át a nehéz történelmi 

időkben is helytálló „forradalom kórháza” 

számára.  


