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A mai napig sikeres kórházat 1866 janu-
árjában alapította és közel ötven át mű-
ködtette a Pesti Református Egyházközség 
Németajkú Református Leányegyházköz-
sége. Létrehozásában jelentős szerepet 
vállalt Rudolf Köning lelkész és Biberauer 
Tivadar (1829–1913), a leányegyházközség 
presbitere. A kezdetek a terézvárosi Rózsa 
utca 5. szám alatti földszintes épülethez 
kötődtek, ahol néhány fekvőhely biztosí-
tása mellett, Bakody Tivadar (1825–1911) 
főorvos irányításával végezték a gyógyító 
szolgálatot. Már az első időben a kiegye-
zéskori közélet neves szereplői támogatták 
a munkát. Az ápolás szakszerű bevezeté-
se-betanítása érdekében Németországból 
érkezett az első két diakonissza, Sophie 
Wehn és Adelheid Höser. 

A Sugár út kiépítése miatt 1870-ben 
kénytelenak voltak eladni a kórház ak-
kor használt, Rózsa utca 8. szám alatti, 
az elsőnél nagyobb épületét. A Hermina-
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mező Városligethez közel eső részén álló 
Bartl-villa megvásárlásával nyílt lehetőség 
korszerűbb kórház kialakítására. A villát 
a 19. század első felének neves építésze 
Hild József (1789–1867) tervezte. Eredeti-
leg Oláh Elek vízgyógyintézetének épült 
1838-ban, majd 1842-ben Bartl János kávé-
háztulajdonos kibővítette és átalakíttatta. 
A Bartl-villa épülete és kertje a reform-
korban gazdag kulturális élet színterévé 
vált, ahol Liszt Ferenc is koncertet adott.

A Bethesda Kórházban az ellátottak szá-
mának növekedése az épület és az ápoló 
személyzet bővítését is megkívánta, a vil-

lához 1891-ben egy új, több emeletes szár-
nyépületet emeltek. A magyar diakonisz-
szák szolgálatba állását követően a nyelvi 
különbségekből adódó együttműködési 
nehézségek (a kórház „hivatalos nyelve” 
a német volt) ekkor tették szükségessé az 
első magyar diakonissza egyesület, a Fi-
ladelfia Diakonissza Szövetség létrejöttét 
1903-ban. Ők még a megalakulás évében 
elkezdték a diakonisszák elméleti és gya-
korlati képzését. 

A 20. század hajnalán a leányegyház már 
nem tudta a gyógyítás szolgálatát biztosí-
tani, ezért egy évvel később, 1904-ben a Fi-

ladelfia Diakonisza Szövetséget kérték fel 
erre a feladatra. A szervezetet Biberauer 
Tivadar fia, Biberauer Richárd lelkipásztor 
vezette. Az intézményt 1906-ban miniszteri 
rendelettel „nyilvános jellegű közkórházzá” 
minősítették, de a fenntartási nehézségek 
arra kényszerítették a leányegyházközséget, 
hogy 1909-ben 245.035 koronáért eladják az 
intézményt a Filadelfia Egyletnek. A meg-
vásárlásához szükséges összeg előteremté-
sét a Kárpát-medence protestánsai közötti 
adománygyűjtés segítette. Működtetését ez 
az egylet látta el 1909–1951 között. 

A diakonisszák részére 1914-ben meg-
vették a kórház melletti telken álló Kob-
rák-villát, amely 1895-ben épült Kobrák 
Mór cipőkereskedő számára. A villa a di-
akonisszák „anyaháza” lett, földszintjén 
a kórház igazgató-lelkésze, Biberauer Ri-
chárd és családja élt. 

A 20. század első harmadának viharos 
éveiben a kórháznak számtalan gonddal 
kellett megküzdeni. Az első világháború 
idején vállalták a harctéren megsérült ka-
tonák gyógyítását, de az állam a Bethesda 
számára nem biztosította a hadikórháza-
kat megillető költségtérítést. A különböző 
járványok, a kommün rendelkezései, betö-
rések, tűzesetek, az 1920-as évek gazdasá-
gi válságai tovább súlyosbították a prob-
lémákat. Az intézmény költségvetésében 
jelentkező hiányokat Biberauer Richárd 
személyes kapcsolatai révén, csak nagy erő-
feszítések árán – részben holland és svájci 
segítséggel – tudta megoldani.

A Filadelfia Egylet telkének Hungária 
körút felőli részén 1928-ban épült fel a Syl-
vester nyomdának is helyet adó újabb ház. 
(Vezetőinek, Tildy Zoltánnak és Bereczky 
Albertnek a felelőtlen gazdálkodása miatt 
az 1930-as évek elején a Bethesda kertjének 
egy részét el kellett adni.) A nyomdában 

Kállya Etelka és Leskovich Mária a fogászaton

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit 
Kft. intézményrendszerén belül működő 
Samodai József Zuglói Helytörténeti Mű-
hely 2016. január 15-én nyitotta meg „A 
Bethesda Kórház 150 éve” című kiállítá-
sát, amely 2016. február 3-ig díjtalanul 
tekinthető meg a Stefánia Palotában 
(XIV., Stefánia út 34.) Az esemény fő-
védnökségét Karácsony Gergely Zugló 
polgármestere és dr. Bogárdi Szabó 
István püspök, védnökségét dr. Velkey 
György, a kórház főigazgatója vállalta el. 
Az elmúlt évek sikeres vándorkiállítása-
ihoz hasonlóan a tárlat a későbbiekben 
iskolákban, egészségügyi intézmények-
ben is bemutatkozik.

A vizsgálóban, elől balra Dr. Mézes Zsigmond
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számos protestáns kiadvány készült, köz-
tük több tízezer Károli Biblia. 

Biberauer Richárd 1939. január 9-én be-
következett haláláig vezette igazgató-lel-
készként a kórházat. Nyomdokaiba lépve 
fia, Richárd vette át az 1938-ban alapítvány-
nyá alakult Filadelfia Diakonissza Alapít-
vány és intézményei (Bethesda-kórház, 
árvaházak) irányítását. Biberauer Richárd 
és családja, öccsével Biberauer Györggyel 

együtt 1940-ben nevét Bodokyra magya-
rosította.

A második világháború legembertele-
nebb éveiben, a Bethesda-kórházban és a 
Filadelfia Diakonissza Intézet intézménye-
iben a diakonisszák Bodoky Richárd fele-
lősségvállalását és iránymutatását követve 
számos üldözött zsidó életének megmenté-
sében segítettek bújtatással, átirányítással, 
hamis papírokkal. A Filadelfia diakonisszák 

és munkatársaik nemcsak a kórházban, de 
az árvaházakban és más gyülekezeti szol-
gálati helyeiken is bátran vállalták a rájuk 
bízott üldözöttek szolgálatát. 

A bombakárok és az ostrom megannyi 
nehézsége ellenére az Filadelfia Alapít-
vány szinte valamennyi intézménye túl-
élte a háborút. Bodoky Richárd ekkor in-
dította el az újjáépítésért folytatott nehéz 
küzdelmét, amihez igen nagy segítséget 
nyújtott az ekkor Svájcban tartózkodó dr. 
Bodoky Györgyné Vischer Annelies és a 
család svájci rokonsága, továbbá a külön-
böző segélyszervezetek.

A Rákosi-korszakban bekövetkezett álla-
mosítás után Apáthy István Gyerekkórház 
név alatt folytatódott a munka az épület 
falai között. A rendszerváltozás után, 1992-
től a Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórháza nevet kapta, 
és újra egyházi intézményként működik. 
A szakképzett segítők az elődök szellemé-
ben, gyermekek között végzik a gyógyí-
tás szolgálatát.

A kórház újraindításának fáradságos 
munkáját az első főigazgató, dr. Dizseri 
Tamás gyermekgyógyász szakorvos irá-
nyította 2003-ban bekövetkezett halálá-
ig. Áldozatos tevékenysége elismerésé-
ül a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata 2004-ben Dizseri Tamás Szeretet-
szolgálati Díjat alapított, melyet minden 
évben olyan személynek ítélnek oda, aki 
a szeretetszolgálat bármelyik ágában ön-
feláldozó, kiemelkedő munkát végez. ●

1915-től megnő majd a forgalom a vizsgálóban

Az első új pavilon a villa kertjébenAz udvari épület, Bartl egykori nyaralója 


