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közép-Európa 
rejtett gyöngyszeme
A Sziklakórház Atombunker Múzeum 
Európa szívében, a budai Vár alatt 
helyezkedik el. A kórháznak fontos 
történelmi szerepe volt sürgősségi 
létesítményként mind a második 
világháborúban, mind az 1956-os 
forradalom során. Atombunkerré 
a hidegháború alatt fejlesztették, és 
szigorúan titkos volt  egészen 2002-ig.

BUDAPEST

BUDa
CaSTlE

2



küldetésnyilatkozat

„A valódi bölcsesség az, ha múltunk ismeretében befolyásolni 
tudjuk a jelent és a jövőt az emberiség javára. Megtiszteltetés 
ennél az intézménynél dolgozni, melyet látogatóink 
Magyarország legjobb múzeumának választottak immár 
másodszorra. Örömmel tölt el, hogy az emberek értékelik és 
értik üzenetünk mélységét és fontosságát.”

            Tatai Gábor, alapító, igazgató

Küldetésünk az, hogy bemutassuk a háború valódi arcát – őrületét – és rávilágítsunk 
a béke értékére. Úgy gondoljuk, hogy azok az igazi hősök, akik megmentik a másik 
embert, nem pedig akik megölik.  Mindent megteszünk, hogy ezt az üzenetet 
képviseljük és eljuttassuk látogatóinkhoz. 
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rövid történet
Tudta...? 

A kórház 1944 februárjában nyitotta 
meg kaput a légitámadások 
sérültjei előtt. Később az 1956-os 
forradalom kitörése utáni napon 
helyezték ismét üzembe. 

2002 A „Szigorúan Titkos” 
minősítés megszűnése

2007
Kiterjedt felújítási és 
beruházási munkák, 

a kiállítás tesztidőszaka 

2009
A szükségkórház meg- 

nyitásának 65. évfordulója
„A hadiorvoslás eszközei  

1940-1980” kiállítás

2011
Friedrich Born  

a Vöröskereszt képviselője
emlékszoba megnyitása

2014
A Sziklakórház meg-

nyitásának 70. évfordulója: 
„Életre kel a múzeum” 

2010
Múzeumpedagógiai program 
iskoláknak: „Emberek az 
embertelenségben”

2012 Különleges műveleti erők 
kiállítás: „Orvos a hadszíntéren”

2008
Az első állandó kiállítás 
megnyitása, polgári védelem 
a II. világháborúban és a 
hidegháborúban

2016
Megemlékezés az 

1956-os forradalom 
60. évfordulójáról

2017
A múzeum megnyitásának 10 
éves évfordulója
Eredeti tárgyak érkeznek  
Hirosimából és Nagaszakiból 

2016
A „Budapest Ostroma” és az „Én 
lettem a halál, világok pusztító-
ja” című kiállítások megnyitása
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„Látogatóinkat profi idegenvezetők kalauzolják körbe a 
múzeumban, megismertetve velük a létesítmény páratlanul 
izgalmas történetét. A túrán elhangzottak alapját szemtanúk 
összegyűjtött visszaemlékezései és kikutatott történeti doku-
mentumok adják. Így egy kivételes atmoszférát teremtünk, 
mely megeleveníti a velünk élő történelmet.”

                 Szikszai anikó, operatív igazgató



Mindennapi hősök
A múzeum azoknak a mindennapi hősöknek állít 
emléket, akik tanúbizonyságot tettek elszántságukról 
és hősiességükről a huszadik század legnehezebb 
időszakaiban. Ezek az orvosok, nővérek, önkéntesek 
hűek maradtak emberi mivoltukhoz, és sokszor 
saját életüket kockáztatva segítették embertársaikat, 
számos ember életét megmentve ezzel. Szemtanúk, 
betegek dicsérték önzetlenségüket és fáradhatatlan 
áldozatkészségüket. Elsődleges célunk, hogy e szelle-
miségnek a jegyében megőrizzük és bemutassuk az 
általuk képviselt örökérvényű emberi értékeket.

Andrássy 
Ilona grófnő

Anna
Boom

dr. Seibriger 
András 

 

dr. Steinert 
Gyula 

Edelsheim-Gyulai 
Ilona  grófnő

dr.  Mester 
Endre

Széchényi 
Ilona grófnő

dr. István 
Kovács 
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„A múzeumunk által képviselt üzenet egy hidat teremt a 
múlt és a jelen között. Ösztönzőnek érzem, hogy valódi hősök 
életén keresztül tudjuk átadni legfőbb mondanivalónkat. 
Az emberiségnek szüksége van változásra, és mi napról 
napra azért küzdünk, hogy ez pozitív irányba történjen.” 

Polácska Fruzsina, marketing koordinátor
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Friedrich Born volt a svájci Vörös-
kereszt magyarországi delegátusa 
a második világháború alatt. Bu-
dapest ostroma alatt két hónapig 
itt volt a székhelye. Folyamatosan 
készítette a Vöröskeresztes men-
leveleket, melyekkel legalább 
15 000 embert mentett meg a de-
portálástól. Ő helyezte a kórházat 
a Nemzetközi Vöröskereszt vé-
dettsége alá, megelőzve ezzel a 
nácik, nyilasok és a szovjet csapa-
tok kegyetlenkedéseit.

Tudta...?

Az életmentés mindig 
kulcsszerepet játszott a 
Sziklakórház életében. 
E hagyományt folytatva 
évente két alkalommal 
szervezünk véradást a 
Magyar Vöröskereszttel 
karöltve. Önkéntesek, 
látogatók segítik a 
véradással a betegeket.
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Gazdag gyűjtemény, sokszínű kiállítások
1937-től napjainkig
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 A Sziklakórház kiépítése –
műszaki kiállítás
(1944–1970)

II. világháborús légókórház és 
egészségügyi kiállítás 
(1944–45, 1956)

Friedrich Born, a Vöröskereszt
delegátusának emlékszobája
(1945)

Az atombunker eredeti környezete, 
eszközrendszere 
(1958–2002)

Különleges műveleti erők kiállítás, 
orvos a hadszíntéren 
(1944–2011)

A hidegháború polgári 
védelmi eszközei
(1950–1970)

Eredeti, II. világháborús 
légiriadó vezérlőközpont
(1937-1945)

A hadiorvoslás eszközeit 
bemutató kiállítás
(1940–1980)



Magával ragadó bemutató

„A Múzeumot egy közhasznú, nonprofit kft. üzemelteti. 
Látogatóink a belépőjegy megvásárlásával szavaznak 
ránk, ez a legfőbb bevételi forrásunk. A hatékony működés 
és minőségi szolgáltatás alapfeltétele a források megfelelő 
elosztása, valamint a szolgáltatások rendszeres bővítése. Az 
egyensúly fenntartása komoly kihívást jelent.” 

Szabó anita, pénzügyi vezető

Látogatóinkat magával ragadja az a különleges  
atmoszféra, amit létrehoztunk. Könnyedén és 
észrevétlenül tanulhatnak ezekről a történelmi 
időszakokról. Ebben a következők segítenek: 
–  bevezető film a hely történetéről
–  bombázás és más eredeti hangok, effektek 
–  korabeli bútorok, eszközök, műtárgyak
–  mindenkinek kötelező élő vezetés 

Tudta...?

Több mint 200 viaszfigura is része a 
kiállításnak, így ez egyben Közép-Európa 
legnagyobb panoptikuma is.

Az idegenvezetés szövegét jól képzett vezetőink köny-
nyedén testre szabják a korban, nemzetiségben és 
érdeklődésben változatos hallgatóság igényeinek 
megfelelően. A történet-mesélés élővé teszi a túrákat és 
segíti, hogy a résztvevők jobban megértsék történelmünk 
folyamatait és eseményeit. Mindezek eredményeképpen 
látogatóink egy kijózanító, megvilágosító időutazáson 
érzik magukat. 

Tárlatvezetések minden egész órakor indulnak magyar és 
angol nyelven. Igény szerint egyéb nyelveken is (német, 
olasz, francia stb.) biztosítunk tárlatvezetést, amelyhez 
előzetes egyeztetés szükséges.

Személyes történetek

 



„Én lettem a halál, a világok pusztítója”
– kiállítás az atombomba bevetéséről
Manapság a legtöbb ember-
nek nincs háborús élménye, 
így csak hírből ismerik, hogy 
mit éltek át elődeink.  Gene-
rációnk többnyire úgy tekint 
a békére mint egy adott 
dologra, az élet velejárójára. 
A valóság az, hogy mindany- 
nyian sebezhetőek vagyunk, 
és komoly, globális fenyege-
tettségnek vagyunk kitéve. A 
háború kegyetlenségének be-
mutatása segíti látogatóinkkal 
megértetni a béke értékét és az 
aktivitás, cselekvés fontosságát.

A 2016 júniusában megnyitott „Én lettem a halál, 
a világok pusztítója” című kiállításunk egyedülálló a 
térségben.  Ez az első állandó kiállítás Európában, 
amely azt a célt szolgálja, hogy bemutassa az atom-
fegyverek kegyetlenségét az 1945-ben Hirosimát 
és Nagaszakit ért támadáson keresztül. A tárlaton 
többek között 50 rajzot mutatunk be, melyeken 
a túlélők ábrázolták az átélt borzalmakat. Eredeti 
tár gyak Hirosima és Nagaszaki városából 2017 
júniusától decemberig – időszaki kiállítás keretén 
belül – lesznek megtekinthetők a múzeumunkban.
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Hányszor lehetne elpusztítani a világot a jelenlegi nukleáris arzenállal?  Mi sem 
tudjuk pontosan, de túl sokszor. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az erősödő 
nukleáris fenyegetésre, és kampányolunk egy atomfegyvermentes világért. 

Tudta...?



 rádi Gábor,  installációs vezető

Dégi Tamás, főmérnök

Budapest ostroma
A 2016-ban megnyitott kiállítás megidézi az 
ostromlott várost, bemutatva a háború brutalitását 
és az embermentés, az orvosi ellátás kihívásait. A 
szétbombázott padlástér többszáz katona relikviájával 
szemlélteti a város körül három hónapig tartó harcok 
hevességét. Az összecsapások eredményeképpen több 
százezer ember halt meg, és a város romhalmazzá vált.
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„A valósághű installációk életre 
keltik az egész kiállítást. Az 
értelmi és érzelmi befogadáshoz a 
látvány okozta katarzis élménye 
elengedhetetlen.” 



Múzeumpedagógia
Kitüntetett figyelmet szentelünk a múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak. Az ideérkező csoportok számos 
program közül választhatnak, melyek osztatlan sikert 
aratnak diákok és tanárok körében egyaránt.
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„Saját fejlesztésű történelemóráink 
nem csak megismertetik a diáko-
kat a kórház és hazánk érdekes és 
egyben tragikus sorsával, hanem 
inspirálnak a történelmi gondolko-
dásra is.”
Varga ákos, muzeológus

zachár Milán,  kulturális menedzser

Polgári védelmi  
tematikus foglalkozás
A program célja, hogy 
megismertesse a részt-
vevőkkel a „fenntartható 
bunkerélet” titkait, ameny- 
nyiben vészhelyzet követ-
kezne be. Betekintést nyúj-
tunk azokba az eljárásokba, 
melyeket a polgári védelem 
és az egészségügyi szemé-
lyzet hajtana végre egy 
Budapest elleni támadás 
esetén. Lehetőség van ki- 
és felpróbálni számos pol-
gári védelmi eszközt  (pl. 
gázmaszkok, vegyvédelmi 
felszerelés, légiriadó sziré-
na, doziméter stb.).

Múzeumi órák 
iskolák részére
Múzeumi óráink keretében 
hazánk sorsfordító törté- 
nelmi eseményeit ismerhe-
tik meg a diákok. Az órát 
45 perc hosszan, vetítés-
sel színesítve és interak-
tív módon tartjuk meg. A 
múzeumi órák az alábbi 4 
témakörben választhatók:
•	 Budapest ostroma 

1944–45 
•	 Az 1956-os forradalom 
•	 Hidegháború, 1962
•	 Embermentők a máso-

dik világháborúban 

Egészségügyi  
tematikus foglalkozás
A múzeum képzési pro- 
gramja keretében a részt-
vevők az elsősegélynyúj- 
tás és a háborús orvoslás 
alapjaiba tekinthetnek be: 
alapvető teendők baleset 
esetén, sérülések külön-
böző fajtái és ellátásuk, 
valamint téli és nyári 
balesetek. Ezenkívül egy 
rövid ismertetőt kapnak a 
háborús orvoslásról képes 
beszámolóval, szemtanúk 
elbeszéléseivel színesítve. 
A program fejleszti a tuda-
tosságot és a képességeket, 
melyek segítik a helyes reak-
ciót egy valós helyzetben is.
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„Motiváló, hogy a Sziklakórház 
örökségét változatos formában is-
mertethetjük meg a látogatókkal. Az 
ügyfelek hosszútávú elégedettségének 
biztosítéka a kihívások agilis kezelése 
és a kiváló idegenvezetők.” 
Varga Tünde, supervisor

kollár zsuzsanna, supervisor h.

különleges múzeumi élmény
Számos programot ajánlunk, melyek a legkülönfélébb módon aktivizálják a látogatókat.

atomcsapás extrém 
program
Lehetőség van „eljátszani” a 
polgári védelmi protokollt, 
melyet atomcsapás esetén 
kellett volna a személyzetnek 
végrehajtania. A program 
tartalmazza az ismertető 
után a riasztást, a gázálarc 
és egyéni védőfelszerelés 
kipróbálását, bezsilipelést, 
majd a mentesítés folya-
matát. Az 50 évvel ezelőtti 
infrastruktúrában túlélési 
stratégiát kell egyeztetni, 
megszervezni a következő 72 
óra tennivalóit, élelmezést, 
feladatkiosztást a várható 
helyzetekre felkészülve.

interaktív  
tárlatvezetések
A program lehetőséget 
biztosít a kórház és 
történetének felfedezésére 
a különleges feladatokon 
keresztül. Korhű ruhába 
öltözött vezető kíséreté-
ben bővített tárlatvezetés 
játékos feladatokkal, kisebb 
csapatokban (max. 15 fő/
csapat) – kötözés, sérült 
maszkírozása, hordágyon 
cipelés, gázálarcok felvétele 
stb. A feladatok teljesítése 
során a legbátrabbak igazi 
ereklyéket kapnak ajándék-
ba. Kvíz és értékelés részét 
képezheti a programnak.

kémjáték
Szigorúan titkos!
A LOSK 0101/1-es Kém 
Akadémián vagyunk, ahol 
elit kémek a csapatoknak  
először egy izgalmas alap-
képzést adnak. A folytatás 
mi lehetne más, mint egy 
küldetés „M”-től. A felada-
tok érdekesek és egyediek. 
A játékot az a csapat nyeri, 
amelyik a játék során a 
legtöbb gyémántot szerzi  
meg és sikeresen megoldja 
a küldetés végső feladatát. A 
játékosok bepillantást nyer-
hetnek a kémek rejtélyekkel 
teli, izgalmas világába egy 
autentikus környezetben.



Egyedülálló szuvenírbolt
Ajándékboltunk számos egyedi és eredeti emléktárggyal várja az érdeklődőket: 
gázálarc, rohamsisak, fecskendő, plüss vírus/baktérium és hatástalanított lőszer 
kapható. Ezen túl többfajta olyan „hagyományos” édesség és üdítő vásárolható 
és próbálható ki, amely a kommunizmus időszakát idézi.

sZABó 
BALÁZs

AZ F-4 LÉTEsÍTMÉNY, AZ MDP 
TITKOs BUNKERÉNEK 
 TÖRTÉNETE 

1951-2011R Á K O S I 
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            Szabó balázS: RÁKOsI TITKOs BUNKERE

BUdapEsT Egyik lEgfélTETTEBB TiTka: 
az f-4 aTomBUNkER

Budapest nagyszámú földalatti, titkos létesítménye közül az egyik legkomolyabb az 
F-4 atombunker. Különlegessége a központi fekvés - a Szabadság térhez közel, a TV 
volt székházától, az amerikai nagykövetségtől és a Parlamenttől is mindössze pár 
percre található. Kémfilmek kedvelőinek igazi csemege: titkos vágány ágazik el ide 
a metróból.

 Megépítésére Rákosi Mátyás személyes utasítására került sor és illeszkedett 
a diktatúra hidegháborús paranoiájának logikájába. A 16 emelet mélyen, 3500 m2 
alapterülettel, mérnöki bravúrral megépített objektum legfontosabb üzenete: „ezek” 
tényleg komolyan gondolták, hogy lehet atomháború. Ha más nem, ez a létesítmény 
ékes példája annak, hogy mennyire borotvaélen táncolt akkoriban az emberiség és a 
nagyhatalmak hidegháborús küzdelme nem csak „kakaskodás” volt, hanem valóban 
magában hordozta a harmadik világháború kitörésének esélyét.

 Az atombunker kiépítése 15 évig tartott. A Magyar Dolgozók Pártja, később a Magyar 
Szocialista Munkáspárt vezetősége számára lett kialakítva, Budapesten maradó 
állományuk részére. Biztonságos óvóhelyi és egyben irodai elhelyezést akartak 
kialakítani, mélyen a föld alatt, ahonnan az ország és a párt irányítása mindenkor – 
akár atomtámadás alatt is – lehetséges lett volna. A hatvanas-hetvenes években csak 
legendák szóltak a létezéséről, míg a nyolcvanas években egy szűk kör már megismerhette.

 A létesítmény és története a mai napig csekély publicitást kapott. Ez az első könyv, 
mely pontos adatokkal alátámasztott, fényképekkel és történeti dokumentumokkal 
illusztrált leírása a dolgozók pénzén - milliárdokból - épített, de szerencsére sosem 
használt földalatti objektumnak.

 Szabó Balázs munkája végigköveti a létesítmény történetét a tervezéstől egészen 
napjainkig. A rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű adat és tervdokumentáció, 
valamint a kevés, még élő szemtanú ellenére a munka átfogóan és érthetően 
dokumentálja az F-4 bunker történetét. Köszönhető ez a szerző közel 10 éves 
kutatómunkájának, melynek során megszámlálhatatlan órát töltött levéltárakban 
azoknak a dokumentumoknak a felkutatásával, amelyeket e könyvben bemutat.

 A kiadvány a Sziklakórház Atombunker Múzeum „Hiteles történelem” sorozata 
köteteként jelenik meg és mindenki számára ajánlható, akit a hidegháború, Budapest, 
vagy a titkos létesítmények szakszerű története érdekel.

TATAI GÁBOR 
igAzgATó

SziKlAKóRHáz AToMBunKER MúzEuM

2000 Ft

Sziklakórház atom
bunker M

úzeum
 Hiteles történelem

 sorozat   2. 
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‘When the side of the Castle was bombed, the soldiers buried under the 

Castle wall were hit by a bomb, and those who were buried during the day, 

fl ew out by night.’  Dr. István Kovács director, head surgeon, 1944. 

‘It seemed to be eternity until I reached Lovas Street in the empty road lined 

with corpses, dead horses and burnt-out trams. A sizeable group of German 

POWs were being escorted downwards through Bécsi Gate. I reached the 

Hospital in the Rock. I had Dante on my mind: I felt like passing through 

the gate of Hell!’ Dr. Mihály Bogárdi patient, 1945.

‘I remember a city bus arriving full of casualties. Th ere was a boy, aged 12, 

whose both legs were blown away by his own Molotov cocktail. Poor thing, 

he wanted to blow up a tank. Others had been shot in the lung, shoulder and 

stomach. Máthé wore a bullet around his neck, which he had removed from 

the brain of a patient.’ Dr. Zsuzsanna Zsindely Lazáry nurse, 1956.

Th is present book is the fi rst genuine description of the legend-like, ‘top secret’ 

history of the Hospital in the Rock. As the author conjures up the history of 

this facility, one can notice the loving attention, which is more than just mere 

scholarly curiosity. Not only does he reveal events and transmit knowledge, 

but he also makes his reader part of the world he describes. Th is world is 

livened up by doctors’, nurses’ and patients’ soul-gripping recollections, 

thoughts as well as illustrations, maps and photos. Countesses that nurse 

troops, the lifesaving work of the head physician – formerly affi  liated 

with the Arrow Cross Movement, the fate of the head physician – curing 

freedom fi ghters and Soviet soldiers during the Revolution of 1956 – later 

forced to spy for the regime – all provide the reader with such a historical 

experience which can compete with any writer’s imagination. Speaking of 

secret developments in the Cold War era, it is not at all a coincidence that 

this facility was opened some months before the Cuban Missile Crisis. As 

the youngest museum and the only secret nuclear bunker and hospital in 

Hungary open to the public, it serves as a memento of the brutalities of the 

20th century.

Gyula Kedves, C.Sc., director, MoD Museum of Military History, 2011.
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kutatás és publikációk
A Múzeum számos kiadványt és könyvet publikált olyan 
történeti tényekről, melyek eddig kevéssé voltak ismertek, 
vagy nem kerültek nyilvánosságra a Sziklakórházzal vagy 
rokon témákkal kapcsolatban:
–  Tatai Gábor: A Sziklakórház rövid története (2012)
–  Szabó Balázs: Rákosi titkos bunkere (2013)
–  Erdős Kristóf – Tatai Gábor: Kém vagy angyal?  

Betléri Andrássy Ilona grófnő (2016)
–  Szabó Balázs: A Várhegyi alagút története 1837–2014 

(2016)

Egyéb tudományos publikációk különböző szaklapokban 
elérhetőek. A múzeum kutatószolgálatot is működtet, ahol 
várjuk szeretettel az érdeklődőket. 
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„Eredeti és gyűjthető emléktárgyak, könyvek, retró 
italok és csokoládék mind elérhetőek boltunkban, 
hogy a világ minden tájáról érkező látogatóink 
biztos találjanak maguknak kedvükre valót.”

Fórizs Gabriella, boltmenedzser
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„Az emberi szolidaritás, segíteni akarás, életmentés csodálatra méltó összefüggéseit 
láthatjuk a Sziklakórházban. Minden megmentett emberi élet egy világot jelent. 

Valódi időutazás volt profi idegenvezetéssel.”

„Szavakkal nehéz leírni azt a tiszteletet és őszinte csodálatot, mely a Sziklakórház 
dolgozóit illeti. Megrendítő volt látni ezt az intézményt, felidézni a magyar történelem 
nehéz időszakait, bepillantást nyerni az akkori viszonyokba: életbe, halálba. Milyen 

csodálatos, hogy nyitva áll a látogatók számára a Sziklakórház a világ minden tájáról. 
Köszönjük, hogy a szívünkben őrizhetjük általa egy nehéz kor emlékeit.”

„Döbbenetes! Iszonyú és megrázó! Viszont történelmet 
így kell tanítani, és be kell mutatni mindenkinek. Ilyen a háború! 
Európai színvonalú élményben volt részünk, minden tekintetben.”

„Amíg van, aki a múltat őrzi, megmarad a remény a jövő számára. 
Nagyon megindító a kiállítás. Köszönjük az élményt.”


