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A FUNKCIÓK 

A pályamű készítői a funkciók sorát fűzték fel a Citadella és környéke jelenlegi enyhe íves vonala mentén. 

A hegyre a mellékletben leírtak szerint elektromos buszokkal akár 24 órán keresztül érkezők és a javasolt, 
kábelrásegítésű villamossal felérkezők a Citadella nyugati lejtője alatt kialakított LÁTOGATÓKÖZPONTHOZ 
érkeznek. 

A LÁTOGATÓKÖZPONT részben információt, részben belépőket, részben szolgáltatásokat nyújt az érkezőknek, és 
geometriai elrendezése révén is hozzájárul az érkezők zökkenőmentes elosztásához.  

A LÁTOGATÓKÖZPONT központi tere felett, az érkező látogatókat térben igen, vizuálisan azonban az üvegezett 
tetőnek köszönhetően nem elválasztva került kialakításra a HIT, a REMÉNY és a SZERETET lángja körül a 
terepszinten és afelett a hegytető egyik hangsúlyos pontján egy reményeink szerint széles társadalmi közösség 
számára üzenetet hordozó EMLÉK-HELY. 

A hegyre a környékbeli városrészek mindegyikéből felvezető szinte valamennyi gyalogos útvonal, az elektromos 
buszok nyomvonala és a javasolt villamos vonal egyaránt egy ponthoz vezet: a HIT, a REMÉNY és a SZERETET 
lángjához.  

Ide vezet a három kiemelt útvonal:  

 a Sánc utcából induló Kálvária a 14 stációval 

 a Szent Gellért szobortól felvezető Szent Gellért Emlékút és  

 a Sziklatemplomtól felvezető gyalogos útvonal, melyen egy Bibliai Tanösvény kialakítását javasoljuk. 
 

Az említett közlekedési útvonalak alkotják a Gellérthegy „érrendszerét”. Ezt az érrendszert „folytatja” a HIT, a 
REMÉNY és a SZERETET EMLÉK-HELYE is.  

A LÁTOGATÓKÖZPONTBAN a padozaton és a falburkolatban az érrendszer elemei a hegy belsejéből eredve 
haladnak a központi tér teteje felé. Az erezet a Nemzet szilárd alapjaiból nő ki, és természetes hálózatával a 
Vérszerződésre is visszautal. 

A központi tér felett sűrűsödő érhálózat a felszínre érve képezi alapját a lángot hordozó elemnek. Az érhálózat 
felfelé együtt haladó ágaiból a felső csúcsponton jelenik meg a LÁNG.  

A vertikális osztás szimbolikus: a földalatti rész utal múltunkra, a felszínre érkező érháló napjainkat is megjeleníti, 
a felfelé törő LÁNG pedig a jövőnkre utal. 

A HIT, a REMÉNY és a SZERETET Bibliai eredetű, ám számos más vallásban is jelen van eszmeisége, és a nem hívők 
számára is jól értelmezhető fogalmakat jelent. Ezért az EMLÉK-HELY széles társadalmi elfogadottságú lehet, így 
konszenzusos jelképpé alakulhat. 

A felszínen EMLÉK-HELYET kívánunk létrehozni Mindazok emlékére, akik a magyar történelem során életüket adták 
hazánk szabadságáért, politikai és vallási hovatartozás nélkül.  Ebben a vonatkozásban értelmezhető Nemzeti 
Örökmécsesként is. Szándékunk azonban - az elrendezése, tagoltsága, helyszíne által kínált konszenzusos 
emlékezési helyként értelmezés mellett – különösen egy olyan szellemiségű pont létrehozása, mely a nemzeti 
tragédiáinkra, az elesettekre és elhunytakra emlékezésből épülve egyben a nemzeti összetartozás, az általunk 
vallott HIT, a tehetségünk és munkák nyomán érzett REMÉNY és az egymás iránt oly fontos SZERETET, azaz egy 
pozitív JÖVŐKÉP megjelenítése is. 

 A Citadella enyhén ívelt alaprajzához illeszkedő funkció – sor – a LÁTOGATÓKÖZPONTTÓL, mint kiszolgáló elemtől 
eltekintve – ettől a kiemelt ponttól indult, és némileg a múltból a jövő felé haladást ugyancsak megjeleníti. 

A Citadella nyugati erődjébe a HADTÖRTÉNETI MÚZEUMOT helyeztük el. A múzeum több irányból is 
megközelíthető. Egyrészt a látogatóközpont irányából terepszint alatti összekötő folyosókon keresztül a volt erőd 
belső udvarába érve, másrészt az északi oldalról a várárkon keresztül, harmadrészt a Citadella belső udvar szintjéről 
egy hídon keresztül. Mindegyik esetben a keleti főlépcsőházba érkezünk, ahol vizesblokk, ruhatár, információ 
található. A belső udvar üvegezett héjszerű lefedést kap, benne kávézó és ajándékbolt kap helyet. Az erőd 
kazamatáit összenyitva a kiállítóterek körül járhatok, ideiglenes vagy állandó kiállítások rendezésére is alkalmasak. 
A beléptetés szintenként történhet. A Múzeum mai helyszínét jelentő Palota a kiállítási funkciók ide telepítésével 

más kormányzati funkcióra hasznosítható részben, vagy egészében. A nem kiállítási funkciók területigénye itt, vagy 
más helyszínen is elhelyezhető.  

A Látogatóközpont és a Múzeum között létrehozunk egy ~500 fős, szekcionálható konferenciatermet is, mely 
működhet függetlenül, vagy a Múzeum részeként is. A Múzeum belső terei, és a következő betelepíteni javasolt 
funkció, a VÁROSI TÉR a kiállításokhoz kapcsolódó események befogadására is alkalmas. Ezek lehetnek a 
hadtörténethez kapcsolódó „játékok”, vagy színi előadások is.  

A Citadella középső emelt udvar szintjén egy jellemzően burkolt, VÁROSI TERET hozunk létre, körben a meglévő 
épületekben kialakított büfékkel, kávézókkal, vendéglátással, mely alkalmas különböző kulturális programok, 
fesztiválok, előadások, várjátékok lebonyolítására. A várfal déli lebontott szakaszán a falról konzolosan kinyúló 
színpadot terveztünk, -a görög színházak mintájára- panorámás háttérrel. 

Ez a VÁROSI TÉR már oldottabb közeget kínál, nem a múltról, hanem napjainkról szól. A programok, események 
függvényében a volt és a lesz találkozási lehetőségét biztosítja. 

Az erőd keleti részén egy KILÁTÓTERASZT terveztünk, melynek fő különlegessége a várfallal egy szintben levő 
feszített vízfelület. Nappal a kilátóteraszon kávézó működik, a páratlan panoráma mellett vízjáték színesíti a 
látványt. A keleti rondella tetején információs panorámakép mobil applikációval, napóra, az alsó részen fedett 
kiállítótér várja a látogatókat.  Az esti órákban a nézelődésen kívül lehetőség nyílik fürdőzésre is a város tetején. A 
díszmedencék mellett egy üvegfalú úszómedencét is terveztünk, melynek egyik sarka kinyúlik a várfalon a belváros 
irányába. Az északi rondella alsó részén, az úszómedence alatt, fedett termálfürdő kapott helyet, az egykori 
ágyúnyílásoknál kialakított, különböző hőmérsékletű szaunákkal. A téli időszakban a szabadtéri medencék helyén 
korcsolyapálya működhet, vidámsággal megtöltve a Citadellát. 

Az egymás melletti funkciók működőképesek együtt és egymástól függetlenül is. A Hadtörténeti Múzeum az 
emlékhellyel és a szabadtéri rendezvénytérrel, vagy ugyanez a tér a fürdővel/korcsolyapályával közösen vagy 
külön. 

A funkciók íves sora déli irányban a SZABADSÁG SZOBORRAL zárul. A szobor a jövőbe vetett hitet is szimbolizálja, 
és ezzel az EMLÉK-HELY MÚLTAT is megidéző kezdetétől a fokozatos átmenettel a funkciósor a JÖVŐIG vezet. 

A Szabadságszobor a jelenlegi helyén marad, azonban a katonai emlékmű stílusú posztamense helyett, légiesebb 
alapzatot terveztünk.   

A HEGY KÖRNYEZETE 

A Citadellára jelenleg a kilátás miatt érkezik a legtöbb látogató.  Koncepciónkban olyan funkciókat és 
szolgáltatásokat helyezünk a Citadellába, mellyel a turistákon kívül a budapestiek számára is vonzó hellyé 
varázsolhatja a hegyet éjjel és nappal egyaránt. 

GELLÉRT-HEGY 

A tervezési terület véleményünk szerint globális átalakítást nem igényel. A jelenlegi gyalogutak, kilátópontok, 
játszóterek, nevezetes helyek (szobrok, vallási és egyéb épületek) alapvetően jó elhelyezkedésűek. Mindezek 
felújítása, korszerűbbé tétele és fenntarthatósága viszont beavatkozást igényel. A zöldfelületek a kialakult 
adottságok és így használatuk szerint különböző zónákra oszthatók és így azoknak megfelelő, kiegészítő és 
kiszolgáló épületekre van szükség. 

A Sánc és Orom utcával határolt sík és nyílt zöldfelület szabadidős sportolásra alkalmas. A Filozófusok kertje mellett 
- az eddigi „illegál party”-k színhelyén – egy Néptánc pavilon felállításával új találkozási pont lehet a néptánc 
kedvelők részére, háttérben a Várral. Az itt elhelyezkedő víztározót látogathatóvá tennénk. Megfontolásra 
ajánlható a Hegyalja út menti domboldal erőteljesebb zöldsávval ( bokor és cserje sor ) lezárása.  

A Citadellától délre levő területen, ahol jelenleg is népszerű játszóterek vannak, Családi parkot alakítunk ki, 
gazdagon felszerelt, minőségi játszószerekkel, továbbá az infrastruktúra javításával. A ligetes lejtőkön, kutyafuttató 
park is helyet kap. 

Az északi és keleti hegyoldalban levő gyalogutak, sétányok, a Gellért szobor és a Sziklakápolna környéke felújításra 
szorul. Egységes megjelenésű burkolatokra, utcabútorokra, közvilágításra, információs táblákra van szükség, 
továbbá segélyhívó rendszer kiépítésére a félreeső helyeken is. A túraútvonalak mentén egy-egy esőbeálló 
kihelyezése is kívánatos. 
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