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„Aki meg akarja ismerni a világot, az 

maradjon otthon, aki meg akarja ismerni 

saját magát, az utazzon.”  

       (Hamvas Béla) 

 

 

 

 

Most éppen Berlinbe…  

 

Honecker kommt früh morgens in sein Büro und öffnet das Fenster. Er sieht die Sonne und 

sagt: "Guten Morgen liebe Sonne." Die Sonne antwortet: "Guten Morgen lieber Erich." 

Honecker arbeitet und geht am Mittag zum Fenster und sagt: "Guten Tag liebe Sonne." Die 

Sonne antwortet: " Guten Tag lieber Erich." Am Abend macht Erich Feierabend und geht 

noch einmal zum Fenster und sagt: " Guten Abend liebe Sonne." Die Sonne antwortet nicht. 

Honecker sagt nochmals: "Guten Abend liebe Sonne. Was ist denn mit dir los?" Die Sonne 

antwortet: "Leck mich am Arsch. Ich bin jetzt im Westen."   (DDR WITZ) 
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BERLINI TANULMÁNYÚT 

„BERLIN – AZ ELMÚLT ÉVSZÁZAD NYOMÁBAN” 

PROGRAM 

 

1. Nap (szombat) 

 

13.00:  találkozó a reptéren (Terminal 2) 

15.10:  indul a gép 

16.35:  érkezés Berlinbe 

17.30-18.30: a szállás elfoglalása 

18.30- Unter den Linden, Humboldt, emlékhelyek, Brandenburgi kapu, 

Sony Center, Schlossplatz, szabad este  (fakultatív: mozi) 

 

2. Nap (vasárnap) 

 

07.30:  Reggeli a szálláson 

08.30:  Indulás a szállásról 

09.00:  Checkpoint Charlie 

10.00: Jewish Museum Berlin - rendhagyó tárlatvezetés 

12.30: Ebéd (egyéni) 

14.00: A német ellenállás emlékhelye 

14.45:  Siegessäule, Szovjet emlékmű 

15.15: Séta a Reichstag körül (emlékhelyek, vasútállomás, kormányzati 

negyed) 

17.00: A terror topográfiája  – rendhagyó vezetett túra az emlékhelyen, 

Wilhelmstrasse 

18.30:  Szabad este  (Schlossplatz, Unter den Linden, Alexanderplatz) 
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3. Nap (hétfő) 

 

07.30:  Reggeli a szálláson 

08.30:  Indulás a szállásról 

09.00:  Berlini zsinagóga, Regina Jonas, zsidó temető (Moses Mendelssohn) 

10.30:  Dorotheenstädtischer Friedhof (Fichte, Hegel, Brecht sírjai) 

12.00:  Ebéd (egyéni) 

13.00: DHM – Német Történelmi Múzeum 

14.45: Pergamonmuseum 

16.00: Fakultatív (további múzeumok a Museumisnselen – megéri! / ejtőzés) 

20.00: Rechstag/Bundestag – 90 perces angol nyelvű vezetett túra 

 

 

4. Nap (kedd) 

 

08.00:  Reggeli a szálláson 

08.30:  Shopping time / East Side Gallery  

11.30:  Indulás a reptérre 

14.30:  Indul a gép 

16.00:  Érkezés Budapestre 

 

In der Bäckerei: 

- Guten Tag, haben Sie Brötchen? 

- Nein. 

- Haben Sie Kuchen? 

- Nein. 

- Haben Sie überhaupt etwas? 

- Nein. 

- Und warum haben Sie dann 24 Stunden geöffnet? 

- Weil wir keine Schlösser haben... (DDR WITZ) 
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BERLIN ÉS BERLIN 

A BERLINI FAL (1961-89) 

A berlini fal (németül die Berliner Mauer vagy Die Mauer, azaz a Fal) a Nyugat-Berlint 

körülvevő határépítmény volt Kelet-Berlin és az NDK területén. 1961 és 1989 között létezett. 

A hidegháború alatt a kettéosztott Berlin Európa megosztottságának és az elnyomásnak egyik 

fő szimbólumává vált. 

 

1961. augusztus 13-án szögesdróttal választották el Berlin keleti és nyugati felét. Ezt a 

szögesdrótot váltotta fel később a betonból épült és védelmi zónákkal határolt fal. 

Létezésének szűk három évtizede alatt a fal egyre kifinomultabb, a szökést szinte teljesen 

lehetetlenné tevő határzárrá alakult át. Számos szökési kísérlet végződött a menekülők 

halálával. A fal 1989-es leomlása a hidegháború befejeződésének emblematikus dátumává 

változott. A létesítmény legnagyobb részét a két német állam egyesülése után lebontották, 

napjainkban már csak egyes szakaszai láthatók. 

 

„Welches ist das größte Meer? 

Das Rote Meer, man braucht 60 Jahre bis man auf die andere Seite kommt.”(DDR WITZ) 
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KÉT EMBLEMATIKUS BESZÉD (részlet) 

 

 

„Minden szabad ember, éljen akárhol is, berlini polgár, ezért szabad emberként magam 

is büszkén hirdetem: Ich bin ein Berliner!”  

(J.F.Kennedy, 1963.) 

 

”Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!” 

 (Ronald Reagan, 1987.) 

 

Az Egyesült Államok, a Szovjetunió és az NDK közösen emelik ki a Titanic roncsait. Az 

amerikaiakat a páncélszekrény izgatja, az arannyal és a gyémántokkal. A szovjetek szeretnék 

végre megszerezni a korszerű műszaki megoldásokat. Az NDK-t pedig a zenekar érdekli, 

amely végig vidám dalokat játszott, amíg el nem süllyedt a hajó. (NDK VICC) 
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UNTER DEN LINDEN 

Az Unter den Linden (Hársfák alatt) Berlin nevezetes bulvára, a Brandenburgi kapu és a 

Párizsi tér közvetlen szomszédságában. A ma újra hársfák által szegélyezett fasor alapjait a 

15. században hozta létre a berlini fejedelmi család; a charlottenburgi kastélyukat kötötték 

össze a vadászterülettel, a mai Tiergartennel. 

 

1936-ban kivágták a fákat, hársfákat ültettek és horogkeresztes zászlókat állítottak fel. A 

háború után az eltakarítási munkák megkönnyítésére még síneket is fektettek le a törmeléket 

szállító kocsik számára. A háború okozta romokat keleten nagyon gyorsan eltakarították 

ugyan, de évtizedekig tátongtak ott hatalmas üres terek. Mára az utca újra a német főváros 

egyik legfontosabb bevásárlóutcája. 

 

BEBELPLATZ / OPERNPLATZ 

„Wo man Bücher verbrennt, dort verbrennt man am Ende auch Menschen.“  

„Ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak."   

(Heinrich Heine, 1821.) 
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HUMBOLDT EGYETEM 

A Humboldt Egyetem (németül: Humboldt-Universität zu Berlin) Berlin legnagyobb, 

legrégebbi, s Németország egyik legjobb, legelismertebb egyeteme, mely 28 Nobel-díjast 

adott a világnak. A liberális porosz oktatási reformer és nyelvész, Wilhelm von Humboldt 

kezdeményezésére létesült Berlin első egyeteme 1810-ben, III. Frigyes Vilmos idejében - 

Universität zu Berlin, azaz Berlini Egyetem néven.  

 

A nemzetiszocializmus idején 

A náci hatalomátvétel után megkezdődött a zsidó diákok és tudósok felkutatása és 

rágalmazása. A zsidó tanárokat bojkottálták, a hallgatóik nemegyszer fizikailag is 

bántalmazták őket. Valamint azokat is üldözték, akik szembefordultak a nemzetiszocializmus 

eszméjével. A zsidó írók könyveit egyszerűen elégették. Nagyon sok zsidó professzor 

diplomáját visszavették. 

Az egykoron dicső egyetem ez idő tájt szégyenletes körülmények között működött. A Berlint 

ért súlyos bombázások a második világháborúban az egyetem épületét sem kímélték: súlyos 

károkat szenvedett. 

A Humboldt a szovjet időkben 

A második világháború után Berlint négy megszállási övezetre osztották, s az egyetem így a 

Szovjetunió megszállási zónájába került. Ügyeltek arra, hogy ne újraindítsák az egyetemet, 

hanem új egyetemet hozzanak létre: így alakult meg 1949-ben a Humboldt-Universität zu 

Berlin, azonban a Humboldtok szellemiségét teljes mértékben mellőzte. Az egyetem teljes 

mértékben a kommunisták ellenőrzése alá került. Azok a diákok, tanárok, professzorok, akik a 

tanulás szabadsága ellen tiltakoztak, hamar eltűntek a színről: nem egy ember a gulágokra 

került. Hogy elkerüljék a kommunisták befolyását, 1948-ban hozták létre Nyugat-Berlinben 

az amerikaiak támogatásával a Freie Universität Berlint, azaz a Szabad Egyetemet. 

A Humboldt a legnagyobb egyetem volt az NDK területén, 1990-ben mintegy 150 ezer tanuló 

tanult itt. Nagyon sok nemzetközileg elismert professzor tanított az intézményben. 
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BRANDERBURGI KAPU 

A brandenburgi kapu Berlin központjában levő korai klasszicista építmény, a város és egyben 

Németország jelképe. A kaput Carl Gotthard Langhans építette 1788–1791 között II. Frigyes 

Vilmos porosz király rendeletére, és az idők során több olyan eseménynek tanúja volt, 

amelyek nemcsak Berlin és Németország, hanem Európa és a világ 20. századi történelme 

szempontjából is fontosak. 

1918-ig, II. Vilmos német császár lemondásáig a kapu középső átjáróját kizárólag a császári 

család tagjai, az ő személyes vendégeik, illetve a Pfuel család tagjai használhatták. 1933. 

január 30-án az SA a brandenburgi kapun áthaladó fáklyásmenettel ünnepelte a 

nemzetiszocialisták hatalomra jutását. A második világháború alatt a quadrigáról 

gipszlenyomatot vettek. Berlin ostroma során, miután a quadrigára vörös zászló került, a 

német katonák többször ágyúval rálőttek és a szobor súlyos károkat szenvedett. Csak egyetlen 

lófej maradt meg az eredeti szoborcsoportból; ez ma az egyik berlini múzeumban látható. 

 

Horst Hoheisel: A németek kapuja 

1961. augusztus 13-a, a berlini fal felépítése után a kapu a lezárt zóna közepére került és sem 

keletről, sem nyugatról nem lehetett áthaladni rajta. Az építményt csak a keletnémet határőrök 

közelíthették meg. A későbbi államelnök, Richard von Weizsäcker találóan jegyezte meg a 

hidegháború idején: „Amíg a brandenburgi kapu zárva, addig a német kérdés nyitva marad.“. 

1987. június 12-én Ronald Reagan amerikai elnök a következőket mondta egy berlini 

látogatása során a brandenburgi kapu előtt: Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, 

tear down this wall! (Gorbacsov úr, nyissa ki ezt a kaput! Gorbacsov úr, döntse le ezt a falat!). 

28 évvel a fal építése után, 1989. december 22-én a brandenburgi kaput 100 000 ünneplő 

ember jelenlétében újra megnyitották. 

Az 1989-1990 szilveszter éjjelén súlyosan károsodott quadrigát 1991-ben ismét restaurálták 

és ekkor visszakapta a vaskeresztet a sassal. A homokkőből készült kapu a környezeti 

ártalmak miatt szintén rászorult az átfogó restaurálásra . A 22 hónapos munka után a kapu 

ünnepélyes leleplezése 2002. október 3-án történt meg újra. 
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EMLÉKHELYEK, EMLÉKMŰVEK 

Holokauszt emlékmű - Hitler, Goebbels bunkerei felett 

Az amerikai Peter Eisenman tervei alapján 2003 tavaszán láttak munkához a szakemberek. Az 

építésznek nem volt könnyű dolga, hiszen a 19.000 négyzetméteres területre megálmodott 

betonmező a német főváros turisztikailag leglátogatottabb helye. Az emlékműnek a bő két 

évszázada álló Brandenburgi kapu mellett a közeli Reichstag-épülettel, a Hotel Adlonnal és 

számos a környéken lévő diplomáciai képviselettel is harmonizálnia kellett. (Egyébként a 

helyszín közvetlen közelében volt Hitler bunkere. Goebbelsé, akinek villája is errefelé állott, 

ma is érintetlenül rejtőzik a talajban, az emlékmű alatt. 

 

A 2711, eltérő magasságú, különleges, időtálló bevonatú szürke betontömbből kialakított, 

minden oldalról bejárható emlékmű alatt egy 800 négyzetméteres információs központ kapott 

helyet. A Holokauszt mintegy 6 millió zsidó - köztük több százezer magyar - áldozatának 

tisztelgő, berlini emlékművet öt esztendővel ezelőtt, 2005 május 10-én avatták fel, s azóta 

több millióan keresték fel. A látogatót Primo Levi, az Auschwitzot megjárt olasz író mondata 

fogadja: „Megtörtént, következésképpen újra megtörténhet. Lényegében ezt akarjuk 

mondani.” 

A nácik által üldözött és meggyilkolt homoszexuálisok emlékműve 

A berlini Tiergarten negyedben emelt emlékmű Michael Elmgreen és Ingar Dragset dán-

norvég művészpáros tervei alapján készült. A 3,6 méter magas, 1,9 méter széles betontömbön 

egy ablakot nyitottak. Az ablakon benézve egy csókolózó férfipárról készült rövidfilm látható 

egy képernyőn. A filmet kétévente cserélik majd. 

 



 

10 
 

CHECKPOINT CHARLIE 

A Checkpoint Charlie a leghíresebb katonai ellenőrzőpont volt a Vasfüggöny berlini 

szakaszán. A Berlin szovjet szektorába eső Mitte, és az amerikai szektorba eső Kreuzberg 

kerületeket összekötő Friedrichstraße és az azt metsző, a szektorhatáron futó Zimmerstraße 

kereszteződésétől pár méterre délre, az amerikai szektor területén állt szolgálatban 1945 és 

1990 között. 

 

Az ellenőrzőpontot eredetileg az amerikaiak alakították ki 1945-ben. Nevét az amerikaiak 

által használt ICAO ábécé harmadik betűje (Charlie) után kapta. (A Checkpoint Alpha az 

NDK és az NSZK határán álló marienborni átkelő, míg a Checkpoint Bravo az A10-es 

autópálya Dreilindennél levő nyugat-berlini átkelőhelye volt. Checkpoint Delta-ként pedig a 

Heinrich-Heine-Straße/Prinzenstraße átkelőhelyet nevezték) A határátkelő kifejezést 

helyettesítő Checkpoint („Ellenőrzőpont”) kifejezés használatával az amerikai politika azt 

fejezte ki, hogy a berlini belnémet határt nem ismeri el törvényes államhatárként. 1972 után 

csak a berlini határon maradt fenn a Checkpoint kifejezés. 

SIEGESSÄULE 

Berlin egyik jelképe, a Győzelmi oszlop 1873-ra készült el. 1938-ig a Reichstag előtt, az 

akkori Königsplatz-on állt. Eredetileg a porosz hadsereg Dánia fölött aratott győzelmének 

(1864) triumfálására tervezte J. Heinrich Strack építész, de mivel az osztrákokkal (1866) és a 

franciákkal (1870-71) vívott birodalmi egyesítési háborúkból is a poroszok kerültek ki 

győztesen, a terveket a két újabb dicsőséges háború következtében módosították. Így lett 

mindhárom porosz győzelem diadaloszlopa.  
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Az obeliszk ma a Grosser Stern nevű tér körforgalmának - és egyben nagy forgalmú 

közlekedési csomópontjának - közepén magasodik a Tiergarten parkban, ahova a nácik 

helyezték át 1938-ban, mert más városrendezési terveik voltak. Az emlékmű gyalogos 

aluljárókon keresztül közelíthető meg. 

Az oszlop tetején Viktóriának, a győzelem istennőjének szárnyas alakja áll, amint bal kezében 

marsallbotot, jobb kezében babérkoszorút tart. Az aranyozott bronzszobrot Friedrich Drake 

szobrász készítette. A berliniek sok mindent becenévvel illetnek, ennek megfelelően a 

Győzelmi oszlop tetején levő Viktóriát "Arany Elzának" becézik. 

 

ALEXANDERPLATZ 

Az Alexanderplatz, vagy a berlinieknek röviden csak Alex, Berlin egyik leghíresebb, 

legnevezetesebb tere, fontos közlekedési csomópont. A tér a Mitte kerületben található, közel 

a Spree folyóhoz és olyan nevezetességekhez, mint a Berlini dóm, és a tévétorony. 1949 és 

1990 között az egykori Kelet-Berlinhez, vagyis az NDK övezetébe tartozott. 

A 20. század elején tovább erősödik a tér közlekedési funkciója: Megkezdődik az U-Bahn, a 

metró építése. A hálózatot az első világháborúnak is köszönhetően csak 1930-ban adják át. Az 

1930-as években két nagy épületet emelnek, az Alexanderhaust és a Berolinahaust. A 

második világháború során 1941 és 1943 között nagy légvédelmi bunker épült a tér alá. A 

területet már csak a háború legvége felé, 1945 áprilisában kezdi bombázni a szövetséges 

légierő, nagy intenzitással. Majd a Berlini csatában a környék nagy károkat szenved, majdnem 

teljesen elpusztul. 

 

A Potsdami konferencia a keleti övezetbe sorolta a teret és környékét, így ezt szemelték ki az 

NDK új fővárosának városközpontjaként. A funkcionalizmus jegyében megkezdődött a tér 

újjáépítése, ennek folyamán az Unter den Linden meghosszabbításaként kezdik el építeni a 

térből keleti irányban kiágazó Stalinalleet. Az 1960-as évektől újra nagy építkezések színtere 

a tér, a Hermann Henselmann vezette tervezőcsoport nyomán felépül a 368 méter magas 

Fernsehturm, a 120 méter magas Interhotel Stadt Berlin (ma: Park Inn), továbbá még számos 

más alkotás. 
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POTZDAMERPLATZ 

A Potsdamer Platz közlekedési csomópont Berlinben, a Mitte és Tiergarten kerületek határán, 

az egykori keleti belváros és a város nyugati központja határán. Nyugaton a Leipziger Platz 

határolja, és közvetlenül az egykori Potsdamer városkapu előtt illetve az egykori városfal előtt 

található. 

 

A második világháborúig a Potsdamer Platz az azonos nevű pályaudvar előtt számtalan 

kereszteződésével, villamos- és omnibuszvonalával Európa legforgalmasabb csomópontjának 

számított és politikai, szociális és kulturális találkozóhely is volt egyben. Az 1990 után szinte 

teljesen újjáépített tér a város legmarkánsabb terei közé tartozik, és számtalan turista látogatja. 

A NÉMET ELLENÁLLÁS EMLÉKHELYE 

 

 

A Stauffenbergstraße 13-14. szám alatti Gedenkstätte Deutscher Widerstand (Német 

Ellenállás Emlékhelye), a német ellenállás emlékhelye a hírhedt Wehrmacht-

főparancsnokság, a Bendlerblock épületében kapott helyet, amely ma a német védelmi 

minisztérium része. Egy összekötött kezű fiatalembert ábrázoló bronzszobor áll az épület 

udvarán, ahol Graf von Stauffenberg és más, az 1944. augusztus 20-ai, Hitler elleni 

robbantásos merénylet előkészítésében részt vevő tiszteket agyonlőttek. 
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ÚJ ZSINAGÓGA, BERLIN 

 

Berlin - Az Új Zsinagóga a legfontosabb és legnagyobb zsinagógája Berlinnek, 1859-1866 

között épült, Eduard Knoblauch és Stüler tervezte. A zsinagóga leégett a kristályéjszaka 

(1938. november 9-10-ei éjszaka). A zsinagógát csak a késő 80-as években építették újjá, és 

jelenleg Új Zsinagóga néven szerepel. A judaizmus központja, a zsidó kultúra újjáéledését 

segíti elő Németországban. 

 

REGINA JONAS 

Az világ első felavatott női rabbija, az Auschwitzban mártírhalált halt Regina Jonas (1902-

1944). 
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MOSES MENDELSSOHN 

Amikor 1743-ban Berlinbe érkezett és áthaladt a Rosenthal-kapun, a kapuőr az alábbiakat 

jegyezte be naplójába: 

„A mai napon a kapun áthaladt: 6 ökör, 7 disznó és 1 zsidó.” 

 

A zsidóságon belül a zsidó felvilágosodás (hászkálá) mozgalma volt az, ami hozzá akarta 

igazítani a zsidó életformát és vallást az új követelményekhez. Moses Mendelssohn, a 

hászkálá legfontosabb képviselője a természethez, az ésszerűséghez leginkább közel álló 

vallásként próbálta meg legitimálni a zsidó hagyományt. A vallás megreformálását, a 

szerintük az Ésszel nem összeegyeztethető hagyományelemek elvetését javasolták. Az ő hitük 

azonban, noha jó szándékuk vitathatatlan, az emancipáció, a formális jogi egyenlőség mint 

megváltás hitével együtt illúziónak bizonyult, mondja Ettinger, az egyetemes emberibe, 

vagyis a befogadó nép kultúrájába igyekvő zsidókat nem várta senki ott, ahová igyekeztek. A 

19. század végére az emancipáció kudarca nyilvánvalóvá vált, és ez az illúzió Auschwitz 

krematóriumainak füstjében oszlott el végleg. 

 

DOROTHEENSTÄDTISCHER FRIEDHOF (Fichte, Brecht és Hegel sírjai) 
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REICHSTAG / BUNDESTAG 

A Reichstagot 1894-ben nyitották meg Berlinben, és egészen az 1933-as tűzvészig a Német 

Birodalom parlamentjeként működött. 1999 óta újra a német törvényhozás otthona, miután a 

világhírű építész, Norman Foster tervei alapján újjáépítették. Küldetését homlokzatán a felirat 

hirdeti: „Dem Deutschen Volke”, azaz: „a német népnek”. 

 

A mai német parlamentet Bundestag néven ismerjük, így határolva el elődjétől. A Reichstag 

mind a Német-római Birodalom, mind a nemzetiszocializmus alatt Németország törvényhozó 

szerve és épülete volt. A mai terminológiában a "Reichstag" jelenti magát az épületet, a 

"Bundestag" pedig Németország törvényhozó testületét. 

A Harmadik Birodalom idején 

Egy hónappal Adolf Hitler hatalomátvétele után, 1933. február 27-én a Reichstag máig sem 

teljesen tisztázott körülmények között leégett. (Ekkor született az „Ég, mint a Reichstag” 

német mondás.) A gyújtogatással a náci vezetés a kommunistákat vádolta. Erre hivatkozva 

vonták vissza a weimari alkotmányban lefektetett szabadságjogok nagy részét, és építették ki 

a totális diktatúrát Németországban. 

A közhiedelemmel ellentétben a nemzetiszocializmus idején a Reichstag nem volt a 

törvényhozás színtere. A csupán pár alkalommal összeülő birodalmi gyűlés a szemközti Kroll 

Operaházban ülésezett, hiszen a Felhatalmazási törvény elfogadása után a tényleges hatalmat 

már az NSDAP gyakorolta. Magát az épületet a tűzvész után rendbe sem hozták, a háború 

alatt légvédelmi ütegeket helyeztek el benne. Ennek, és szimbolikus jelentőségének 

köszönhetően a Reichstag a szövetséges légicsapások kedvenc célpontjává vált. 
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A hidegháború sodrában 

Németország kettéosztása után a Reichstag épülete ugyan Nyugat-Berlinbe került, de csupán 

pár méterre Kelet-Berlin határától, melyet 1961-ben le is zártak a berlini fallal. A háború után 

az épület romokban hevert, ráadásul még szükség sem volt rá, lévén az NSZK törvényhozása 

az ideiglenes fővárosba, Bonnba költözött. 1956-ban született döntés arról, hogy az épületet 

felújítják. 1961 és 1964 között Paul Baumgarten tervei alapján részben helyreállították az 

épületet, melyben kiállításokat és társadalmi eseményeket rendeztek. 

 

Az újraegyesítés óta 

Történelmi pillanat: az újraegyesítései ünnepséget 1990. október 3-án a Reichstag épületében 

tartották, tűzijáték kíséretében. Szimbolikus jelentőségű volt, hogy az egyesült Németország 

törvényhozása újból a Reichstagba költözzön, ami 1991-re meg is történt. 

 

 

Újabb felújítás kezdődött Norman Foster vezetésével: szinte az utolsó tégláig kicserélték az 

épületet, a Bundestag 1999-ben vehette birtokba a megújult Reichstagot. Új, üvegből készült 

kupolája Berlin egyik első számú látványosságává vált, a benne elhelyezett kilátóból 

felejthetetlen látványt nyújt a német főváros, mi több, még a Bundestag ülésterme is 

belátható. 1995-ben Christo és Jeanne-Claude becsomagolták a német parlamentet egy 

művészeti projekt keretében. 
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SZÁLLÁS 

City Stay Hostel 

Rosenstraße 16 

10178 Berlin 

Tel.  +49 (0)30 23 62 40 31 

Fax:         +49 (0)30 27 90 71 70 

info@citystay.de 

 

 

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE - BERLIN 

 

Konzuli Osztály 

10117 Berlin 

Unter den Linden 76.  (bejárat a Wilhelmstrasse 61. sz. kapun)  

Tel:                              0049-30-203-100 

Fax:     0049-30-394-13-85; 0049-30-229-16-66 

Ügyeleti telefon:          0049-172-3233-930 (mobil) 

Főkonzul:   Dropkó Erzsébet 

Konzul:   Hábetler Mónika 

E-mail: consulate.ber@mfa.gov.hu   

Ügyfélfogadás: hétfőn, kedden és pénteken: 9.00-12.00, szerdán: 9.00-12.00 és 14.00-16.00 

 

 

mailto:info@citystay.de
mailto:consulate.ber@mfa.gov.hu
mailto:info@citystay.de
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TELEFONSZÁMOK 

 

Vódli Zsolt István +36-20-918-8951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kennen Sie den Unterschied zwischen Erich Honecker und einem Telefon? 

Gibt keinen! Aufhängen, Neuwählen!” (DDR WITZ) 
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BERLIN - AJÁNLOTT 

 

FILMEK 

1.  Berlin: Egy nagyváros szimfóniája (1927.) - némafilm 

 

2.  Berlin fölött az ég (1987) 

3.  Goodbye Lenin! (2003) 

4.  Der Untergang / A bukás (2004.)  

 

5.  A mások élete (2006.) 

 

6.  Berlin Calling (2008.) 

 

 

 

 

KÖNYVEK 

 

Egy berlini lány - Magyar írók berlini novellái (Noran Kiadó, Budapest, 2002.) 

"Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét." - Magyar írók Berlinről (Magvető, 2007.) 
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HÍRES BERLINIEK 

 

Itt születtek 

II. Frigyes Vilmos (1744-1797), porosz fejedelem 

Alexander von Humboldt (1769-1859), tudós 

Max Liebermann (1847-1935), festő 

Walther Rathenau (1867-1922), politikus 

Gustav Stresemann (1878-1929), államférfi 

Walter Gropius (1883-1969), régész 

Wilhelm Furtwängler (1886-1954), zenész 

Walter Benjamin (1892-1940) filozófus 

Herbert Marcuse (1898-1979), filozófus 

Marlene Dietrich (1901-1992), színésznő, énekesnő 

Joachim Fest (1926-2006), történész 

Nina Hagen (1955), énekes 

 

Itt haltak meg 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770. augusztus 27. - Berlin, 1831. november 30.), 

filozófus 

Jacob Grimm (Hanau, 1785. január 4. - Berlin, 1863. szeptember 20.), író 

Wilhelm Grimm (Hanau, 1786. február 24. - Berlin, 1859. december 16.), író 

Theodor Fontane (Neuruppin, 1819. december 30. - Berlin, 1898. szeptember 20.), író 

Rosa Luxemburg (Zamość, 1871. március 5. - Berlin, 1919. január 15.), politikus 

Karl Liebknecht (Lipcse, 1871. augusztus 13. - Berlin, 1919. január 15.), politikus 

Adolf Hitler (Braunau am Inn, 1889. április 20. – Berlin, 1945. április 30.), kancellár 

Bertolt Brecht (Augsburg, 1898. február 10. – Berlin, 1956. augusztus 14.), író, dramaturg 
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Búcsúzóul 

 

„Az utazások magánvaló dolgok, mindegyiknek megvan a maga egyénisége, egyik sem 

hasonlít a másikhoz. Elcsodálkoztam az utazások egyéni jellegének erején, és arra a 

megállapításra jutottam, hogy nem az emberek irányítják az utazásokat, hanem az utazások 

kerítik hatalmukba az embereket. Nem fejtettem ki azonban véleményemet az ilyen 

kirándulások időtartamáról. Ez, úgy tűnik, változó és teljesen kiszámíthatatlan. Ki ne hallott 

volna olyan kirándulásról, mely befejeződött, meghalt, mielőtt még az utazó visszatért volna? 

De ennek az ellenkezője is igaz, sok utazás jóval tovább tart annál az időpontnál, amikor 

térben és időben befejeződött. Emlékszem egy salinasi férfira, aki meglett ember korában 

elutazott Honoluluba, aztán visszatért, de az utazás folytatódott, egész életében. 

Megfigyelhettük verandáján, hintaszékében, ahogy bandzsa szemét félig lehunyva, örökkön-

örökké Honolulu felé utazott." (John Steinbeck) 

Remélem, hogy a mi utunk is folytatódni fog, együtt vagy külön-külön - egy életen át. Új és 

új tájak, városok és emberek felé.  

 

 

 

KNUT 
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JEGYZETEK 

           

 

Vódli Zsolt (Róth Gyula Szakközépiskola, Sopron) 
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JEGYZETEK          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


