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Berlin
Németország fővárosának és kulturális központja – melynek 
története egészen a 13. századig vezethető vissza – Európa 
történetének számos eseményének formálója volt, amelyek 
magát a várost is átalakították.

A szerény kezdetektől, amikor középkori vásárhelynek 
számított a Porosz királyságban majd a mai Németországban 
betöltött kulcsfontosságú szerepéig, Berlin átélt háborúkat, 
volt forradalmak helyszíne, kettéosztották, elveszítette, majd 
visszanyerte fővárosi funkcióját.

Ez a gazdag és változatos történet még ma is felfedezhető a 
város sziluettjében, amely képes kombinálni a fontos történelmi 
jelképeket az élenjáró építészeti alkotásokkal.

[  „Berlin a legújabb város, amelyet 
 valaha is láttam. Ehhez képest 
 még Chicago is öregnek és 
 szürkének tűnne.”  ] 

Mark Twain, 
Chicago Daily Tribune, 1892

A fal egyszerre volt fizikai határvonal Nyugat-Berlin és Kelet-
Németország között, és jelképes határ a nyugati demokrácia és 
a kommunizmus között a hidegháború idején. A fal építése 1961 
augusztusában kezdődött, hossza 155 km volt, magassága pedig 
3,6 m a várost kettéosztó részén.

Mára alig maradt valami a berlini falból a városon belül. Egy, 
a városközponton áthaladó, kettős bazaltkocka sor jelzi a fal 
nyomát 5,5 km hosszon, ugyanakkor a Bernauer Strassén a 
Berlini Fal Emlékmű egy 60 m hosszú, eredeti formájában 
megőrzött „senki földje” sávot is tartalmaz ott, ahol valaha a fal 
kettévágta a várost.   

A berlini fal

[ „Mr. Gorbacsov,  
bontsa le ezt a falat!”  ] 

Ronald Reagan,  
az Egyesült Államok  

elnöke (1987)
A berlini fal
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Berlini TV torony
Ha élvezni szeretnéd a látványos, 360°-os berlini panorámát, 
akkor tegyél egy kirándulást a 368 m magas Berlini TV toronyba 
(Fernsehturm Berlin). A torony gömbjének közepén található, 
forgó látogatói szintjéről tiszta napon akár 42 km távolságra is 
el lehet látni.

A torony 250 m magas beton törzsén helyezkedik el egy 
hétemelet magas gömb, amelyre egy 118 m magas piros-fehér 
csíkos antennarúd van felszerelve.

Az 1965 és 1969 között épült torony elhelyezését a város 
központjában egyaránt indokolták politikai és műszaki 
szempontok. A Kelet-német kormányzatnak nagy erejű adóra 
volt szüksége, hogy ellensúlyozza a nyugati TV egyre növekvő 
befolyását, és merész lépéssel egy futurisztikus tornyot épített, 
amely meghatározta Berlin sziluettjét.

A torony első koncepciójának vázlatait Hermann Henselmann 
rajzolta meg. Ő építész is volt, akinek azt a feladatot adták, hogy 
modernizálja a város Kelet-német részét. Azonnal meglátta 
azt a potenciális lehetőséget, hogy a torony városfelújítási 
projektjének jellegzetes dísze, valamint a szocialista állam 
technikai tudásának egyik jelképe lehet.

A Berlini TV torony ma is Németország legmagasabb építménye, 
és népszerű célpont, amely évente majdnem 1,2 millió látogatót 
fogad.

Berlini TV torony

Deutsche Bahn torony
A város szívében, a Potsdamer Platzon elhelyezkedő, 
lenyűgöző irodaépület a Sony Center komplexum része, és 
Berlin, Németország 1990-ben történt egyesítése óta tartó 
regenerálódásának modernista jelképe.

Mivel Berlin súlyos károkat szenvedett a második világháború 
alatt, és megosztott volt majdnem 30 éven át, a hatóságok 
eltökélték, hogy a Potsdamer Platz újjáépítése lesz az, ami ismét 
dinamikus, modern várossá teszi. Amikor a Sony elhatározta, 
hogy egy új európai központot állít fel a téren, a vállalat az ismert 
építészt, Helmut Jahnt alkalmazta a feladatra, aki a szembetűnő, 
103 m félgömb alakú üveg és acél torony tervezője.

A 2000 júniusában megnyitott irodaház most a Deutsche Bahn 
AG, a német állami vasúttársaság otthona, és BahnTower néven 
emlegetik. Az épület a legmagasabb építmény a Potsdamer 
Platzon.

Deutsche Bahn torony



4

Az eredetileg a Dánia, Ausztria és Franciaország ellen aratott 
híres győzelmek emlékére 1864 és 1873 között felállított 
Győzelmi oszlopot (Siegessäule) az 1930-as években még 
magasabbra építették, ekkor érte el mai, 67 méteres magasságát. 

A homokkő oszlop egy csiszolt vörös márvány alapon áll, és egy 
8,3 m magas szobor koronázza, amely Viktóriát jelképezi, aki 
a római mitológiában a győzelem istennője. Az oszlop kilátója 
városi panorámát kínál a látogatók számára.

Győzelmi oszlop

Győzelmi oszlop

Brandenburgi kapu
A Brandenburgi kapu (Brandenburger Tor) Berlin egyik 
legfontosabb építménye és egyúttal történelmi jelképe. A kapu 
a német és az európai történelem szívében helyezkedik el már 
több mint 200 éve.

II. Frigyes Vilmos porosz király rendeletére épült annak a 18 
kapunak a legnagyobbjaként, amelyeken keresztül akkoriban 
be lehetett jutni Berlinbe. Carl Gotthard Langhans építész tervei 
alapján építették 1788 és 1791 között. A kaput a görögországi, 
athéni Akropolisz kapuépülete inspirálta.

Maga a kapu homokkőből épült és tizenkét dór oszlop alkotja, 
hat-hat a két oldalán, amelyek együttesen öt külön átjárót 
formáznak. A kapu tetején egy kvadriga – egy négylovas 
diadalszekér található, amelyet Victoria, a győzelem ókori római 
istennője vezet.

[ “Ich bin ein Berliner.” ] 
John F. Kennedy (1963)

Brandenburgi kapu
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Reichstag

Reichstag

Ha van egyetlen épület Berlinben, amely egyaránt jelképezi 
a város viharos múltját és modern újjászületését, akkor az a 
Reichstag (Reichstagsgebäude). A tíz éven át tartó építés után 
1894-ben elkészült parlament tanúja volt a német demokrácia 
születésének, a nemzetiszocializmus felemelkedésének, és a 
hidegháborús időszak rombolásának.

Az épület súlyos károkat szenvedett egy tűz miatt 1933-ban, 
és szinte teljesen megsemmisült a második világháborúban, 
az 1960-as években részben újjáépítették, de túlnyomórészt 
használaton kívül maradt.

Csak a két Németország egyesítése után és miután Berlin ismét 
főváros lett, akkor végezték el az épület teljes felújítását. Az 
elismert angol építész, Sir Norman Foster kombinálta az eredeti 
történelmi homlokzatot modern építészeti elemekkel, például 
a látványos üvegkupolával, hogy modern székhelyet adjon a 
demokráciának a német Bundestagnak (parlamentnek).

[  „Berlin inkább a világ része,  
 mint egy város.”  ] Jean Paul, 

 (1800)
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Hivatkozások

Közel 175 múzeumával Berlin kulturális 
szempontból Európa egyik legfontosabb 
városa. 

A város határain belül 180 km vízi út és mintegy 
1700 híd található.

A Brandenburgi kapu az utolsó azok közül 
az építmények közül, amelyek valaha 
városkapuként szolgáltak.

Két gyorslift viszi fel a Berlini TV torony tetejére 
a látogatókat 40 másodperc alatt.

A Győzelmi oszlop tetején található kilátóhoz 
285 lépcsőfok vezet fel. 
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