


Zágráb,  
a millió szív 
városa 

Zágráb Kelet- és Nyugat-Európa 
földrajzi, kulturális, történelmi 
és politikai metszéspontján 
található, Horvátország fővárosa, 
a kontinentális és a mediterrán 
szellem sajátos ötvözete. Zágráb 
a Horvát Köztársaság kulturális, 
tudományos, gazdasági, politikai 
és közigazgatási központja, itt 
ülésezik a Sabor, ez az Elnök 
és a Kormány székhelye. A 
Pannon-síkság, az Alpok 
és a Dinári hegység által 
határolt földrajzi helyzetének 
köszönhetően vált a szabad 
kommunikáció színterévé. Északon 
a várost a hideg északi széltől a 
Medvednica hegy óvja, míg a 
síkság és a Száva-folyó kaput 
nyitnak a világ többi égtája felé. 
Zágrábban él Horvátország 
lakosságának az egy negyede, ami 
számokkal kifejezve közel milliós 
nagyságrendet jelent. Az emberek 
évszázadokon át érkeztek ide 
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Európa különböző részeiről, az újkori 
történelem során pedig az ország 
egész területéről, így közreműködve 
a város kultúrájának gazdagításában. 
Zágráb biztonságos nagyváros, mely-
nek viharos történelme és érdekes 
egyéniségei tárt karokkal várják az 
őket felfedezni kívánó érdeklődőket. 
Ebben a városban könnyen 
köttetnek érdekes ismeretségek, 

új barátságok, felejthetetlen 
élményekkel gazdagodhat minden 
látogató. A házak homlokzatai, mint 
megannyi képeskönyv mesélnek a 
történelemről, az utcákat és tereket 
átjáró hangulat sokszínűsége pedig 
kényelmes és laza világvárossá 
teszik Zágrábot. Adják át magukat 
a város hangulatának, aminél 
már csak a zágrábi nők szebbek. 
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Zágráb két 
dombja

Az archeológiai kutatások bebizonyí-
tották, hogy a mai Zágráb környékén 
már Kr. e. 35 000 évvel is éltek 
emberek. Később Európa ezen terü-
letének őslakosai, az illírek költöztek 
erre a területre. A távoli északról 
származó kelták a legnagyobb 
valószínűséggel Kr. e. V. században 
érkeztek, őket a rómaiak követték, 
akik megépítették Andautoniát, 
melynek maradványait a Ščitarjevo-n 
található régészeti park őrzi.

A mai Zágráb történelmi magját 
képező városrész a középkorban 
jött létre két szomszédos domb - a 
világi Gradec (a mai Gornji Grad) és 
az egyházi Kaptol – magaslatain. 
Zágráb első írásos emléke 1094-ből 
származik, amikor László magyar 
király útban az Adriai-tenger felé a 
Kaptolon megalapította a zágrábi 
püspökséget. A város látképének 
még ma is szerves része a neogóti-
kus stílusban épült Katedrális, míg 
a körülötte álló reneszánsz falak 
Európában ritkaságszámba mennek. 
A Közép -Európa felé tartó viharos 
mongol hadjáratok ideje alatt 
történt a város másik magjának, 
a Gradecnek a legfontosabb 
történelmi eseménye. A XIII. század 
közepén a tatárok kifosztották 
Magyarországot, IV. Béla, a király, 
Zágrábba menekült, ahol a lakosság 
biztos menedékhelyen bújtatta. 
Köszönetképpen a király 1242-ben 
szabad királyi város címet adomá-
nyozott Gradecnak.  
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Erre az időszakra emlékeztet a 
Lotrščak torony, ahol az elmúlt száz 
év óta minden nap egy ágyúlövés 
jelzi a delet. A középkorban alko-
nyatkor harangok figyelmeztették 
a polgárokat, hogy ideje visszatérni 
a város biztonságot nyújtó falai 
közé, mert a város kapuit bezárják. 
A középkori Gradec egyetlen 
fennmaradt kapuja a Kamenita 
vrata, ami ugyan a XVIII. században 
egy tűzvész során megsemmisült, 
de a romok közül csodával hatásos 
módon előkerült egy Szűz Máriát 
ábrázoló kép, ami a mai napig az 
oltáron áll. A Kamenita vrata-i 
Szűz Mária Zágráb védőszentje, 
akit május 31-én ünnepelnek. 
Egyben ez a Város Napja is.

A középkorban gyakran harcban 
álló két dombot a malmokkal 
gazdagon határolt Medveščak patak 
választotta el egymástól. Az akkori 
patakmeder helyén ma a Tkalčićev 
utca található, amelynek útburko-
lata alatt ma is ott csörgedezik a 
patak a Száva-folyó felé. A várost 
érő támadások megszűntével a 
város a síkság felé terjeszkedett. 
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Miután a támadások megszűntek, 
a város a síkság irányába 
terjeszkedett. A két település 
találkozásánál létrejött az a tér, ahol 
a kereskedelmet bonyolították. A 
mai Josip Jelačić bán tér a város 
szíve, és az itt élők fő találkahelye. 
A kút pedig utalás a város nevének 

keletkezésére. Történt ugyanis, 
hogy egy meleg napon, mikor a 
bán visszatért a csatából, fáradtan 
és szomjasan arra kért egy Manda 
nevű lányt, hogy merítsen (horvátul 
zgrabi) neki vizet a forrásból. Így 
kapta a forrás a Manduševac, 
míg a város a Zagreb nevet.
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A két dombon álló város jól boldo-
gult. A XVII.-XVIII. században barokk 
nemesi kastélyok és templomok 
épültek. A jezsuiták ekkor építették 
a Szent Katarina templomot, amely 
a barokk fényűzés egyik legjobb 
állapotban fennmaradt példánya. A 
XVII. század második felében Zágráb 
egyetemi központ lett, egyike a leg-
régebbieknek Európában. Időközben 

Zágráb, 
egységes 

város

a kormány is ide költözött. A püspöki 
és a szabad királyi város közötti 
különbségek szép lassan halványulni 
kezdtek, majd 1850-ben, a két 
rész egyesülésével meg is szűntek, 
és megalakult Zágráb 15 000 főt 
számláló egységes városa. A kedvező 
földrajzi fekvés biztosította a szabad 
növekedést, így az élet gyorsan 
terjedt a síkságon a Száva-folyó felé. 
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a kereskedelem, a közlekedés és a 
bankszektor fejlődése nagy hatással 
volt a városra. A Zágrábot körülölelő 
vasút 1862. óta köti össze a várost 
Kelet-Európa metropoliszaival. Ez idő 
tájt a szabályos elrendezésű utcákon 
a tömb jellegű építkezések jellemzők. 
A városrendezési terv egyértelmű 
volt, a Dolnji grad (Alsóváros) 
utcái kivétel nélkül egyenesek, 
ugyanolyan szélesek, még az azonos 
típusú épületek magassága is 
megegyezik. A ma ismert Zágrábot 
klasszicista és historicista 
szellemben létrehozott tágas parkok 
és hatalmas építmények jellemzik.
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utcán – a bécsi Ringhez hasonlóan 
- tucatnyi térre és parkhoz vezet az 
út. Ez az úgynevezett „zöld patkó” 
olyan U alakú parkos terület, ahol 
a városi kultúrát képviselő minden 
fontos építmény megtalálható. 
A zöld területek és nyilvános 
szobrok, szökőkutak és pavilonok 
gondosan tervezett összhangban 
állnak egymás mellett. Itt van a 
főpályaudvar, a Horvát Tudományos 
Akadémia, egyetemek, a Horvát 
Állami Levéltár, az egykori Nemzeti 
és Egyetemi Könyvtár, a Horvát 
Nemzeti Színház és mutatós paloták 
sora. A sárga homlokzatok és a 

vadgesztenye fasorok emlékeztetnek 
arra, hogy Horvátország egykor az 
Osztrák-Magyar Monarchia része 
volt. A jelentős szélességű szabályos 
város, a jól körülhatárolható zöld 
területek és a gondosan elhelyezett 
emlékművek sora a középkori Gornji 
grad (Felsőváros) természetes 
folytatása. Ha a Dolnji grad-ban 
bekukkantunk a lakóházakba, láthat-
juk, hogy a homlokzatok miként 
választják el az utca nyilvános 
területét az udvarok magánszfé-
rájától. A kisvárosi légkör és közép 
európai nagyváros gazdagságának 
ötvözete kiemelte az akkori Zágrábot 
Európa modern városai közül. 
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A XX. század történelmi eseményei 
átírták a térképet, és a zágrábiak 
életében kitörölhetetlen nyomokat 
hagytak. Az I. világháború befeje-
zése után Horvátország 1918-ban 
megszakította a kapcsolatot az 
Osztrák-Magyar Monarchiával, és 
az SzHSz királyság, a délszláv népek 
új államának része lett. A város 
lakosságának száma rohamosan 

Modern idők nőtt, keleti és nyugati irányba is 
új városrészek alakultak, a Sljeme 
alatti területeken mutatós villák 
épültek. A XX. század elején a városi 
polgárok szoros kapcsolatot ápoltak 
Európa akkori kulturális, művészeti 
és tudományos központjaival. 
Európának ezen a felén megkezdi 
a sugárzást az első rádióállomás, 
megnyit a Zágrábi Tőzsde, melynek 
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épülete Viktor Kovačić építész 
utolsó munkája, megépítik az első 
automata telefonközpontot, és 
az első zágrábi felhőkarcolót. A 
modern idők nagy változásokat 
hoznak a hétköznapokba, egészen 
az II. világháború kitöréséig. 
A II. világháború befejeztével 
Horvátország a hat köztársaságot 
magába foglaló Jugoszlávia egyik 
tagja lett, fővárosa Zágráb.  

A háború utáni években a város 
tovább terjeszkedik, átnyúlik a 
Száván, melynek déli partján lakó-
negyedeket építettek. A Száva-folyó, 
mely évszázadokon át áradással 
fenyegette a lakosságot, a közép-
korban feltartóztatta a hódítókat, 
távoli helyekkel kötötte össze a 
várost, a XX. század közepétől osztja 
ketté Zágrábot a régi városmagra és 
Novi Zagreb-ra (Új Zágráb). A két 
városrészt ma tizenkét híd köti össze. 
A Zágrábi Vásár a nemzetközi üzleti 
találkozók színtere, a városköz-
pontból a Száva déli partjára 
költözött. Megépítették a Pleso 
repteret, új irodaépületek sorát 
hozták létre, és megépítették az új 
Nemzeti és Egyetemi Könyvtárat.
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A horvát országgyűlés 1991-ben 
határozatot hozott a Horvát 
Köztársaság önállóságáról és 
szuverenitásáról. Zágráb már egy új, 
független európai állam fővárosa, 
szabad és egyenlő állampolgárok kö-
zössége. Az országgyűlést és a kor-
mányt áthelyezik a város legrégebbi 
világi központjának számító Gornji 
grad-ba, , amely évszázadokon át 

történelmi döntések helyszíne volt. 
Az új évezredben Zágráb a régió 
üzleti központja, egy többnyelvű kul-
túra, az üzleti és politikai párbeszéd 
színtere. A város szűkebb központján 
kívüli üzleti negyedek Zágráb válasza-
ként szolgálnak a kortárs életmód 
kihívásaira. A város évszázadok óta 
hagyományosan kiveszi a részét 
az európai és világeseményekből.
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Zágrábban lépten-nyomon pihenésre 
alkalmas zöld oázisokat találni. 
Nem túl gyakori, hogy egy városnak 
saját természetparkja legyen. 
Zágráb belvárosának közelében 
azonban ott van a közkedvelt 
kirándulóhely, a Medvedica. A 
város utcái és terei között számos 
park húzódik meg. A XIX. században 
a Gornji grad-ban alakították ki 

a Strossmayer sétateret, ahol 
ma A. G. Matoš költő szobrának 
társaságában élvezhetjük a városra 
nyíló legromantikusabb kilátást. 
A XIX. század magas szintű polgári 
kultúrájának bizonyítéka a Lenuci 
által magálmodott „zöld patkó”, 
a nyolc parkot számláló gyűrű a 
Dolnji grad körül. Legnépszerűbb 
tere a több mint száz éve Triesztből 

Zöld Zágráb
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felismerhető Zrinjevac. A szökőkutak, 
zenepavilonok és a hírességek 
mellszobrai visszarepítenek minket 
a múltba. Már több mint százhúsz 
éve a zágrábiak előszeretettel 
időznek a Meteorológiai 
állomásánál, és ellenőrzik a 
pontos időt, a napi hőmérsékletet, 
a légnyomást és a páratartalmat. 
Az első horvát királyról, Tomislavról 
elnevezett térről a vonattal 
érkezőknek szép kilátás nyílik a 
Művészeti pavilonra és a Katedrálisra. 

A Művészeti pavilon különleges 
képzőművészeti események 
színtere, az 1896-os budapesti 
Milleniumi kiállításra épült. Az 
építmény újfajta vasszerkezete 
lehetővé tette, hogy átszállítsák 
mai helyére, és két évvel később 
megnyissák a nagyközönség számára. 
A városi nyüzsgésből még egy 
helyre el lehet menekülni. A 
Botanikus kertben Európa 
növényvilágának mint egy 10 000 
fajtája megtalálható. A katedrális 
falai mögött található a Ribnjak 
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park, ahol a múltban a szerzetesek 
péntekenként halat fogtak az ebédhez. 
A város keleti részén fekszik a 
Maksimir kert. Ez Zágráb legnagyobb 
parkja, angolpark, amely a XIX. század 
óta van meg, s a XX. század kezdete 
óta az Állatkert otthonául is szolgál.
A szűkebb városközponttól távolabb, 
a dombon található a Mirogoj 

temető. A XIX. század végéről 
származó monumentális árkádok, 
pavilonok és kupolák a neves 
építész, Hermann Bolle munkái. Itt 
valóban békében nyugodhatnak az 
elhunytak, hiszen ez nem csupán 
Európa egyik legszebb temetője, 
hanem csodálatos park és szabadtéri 
művészeti kiállítási is egyben. 
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Zágráb kulturális és művészeti 
vonatkozásban sokszínű és gazdag 
város. Mintegy harminc állandó és 
időszakos kiállításával, színházaival, 
harminc múzeumával, galériáival, 
zenei és táncfesztiváljaival 
joggal nevezhető a művészetek 
városának. A sokszínű művészeti 
nyelvezet a klasszikustól az 
alternatívig, az amatőrtől a profiig, 

A művészetek 
városa

a meghittől a nyilvánosig terjed.
 A Horvát Nemzeti Színház ad 
otthont a nemzeti balettnak, ope-
rának és drámának. A legismertebb 
koncertterem a Vatroslav Linski 
koncertterem, melyet az első horvát 
opera zeneszerzőjéről neveztek 
el. A Komedija-ban operetteket és 
musicaleket, rock és pop operákat, 
a Kerempuh-ban szatírákat és 
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más humoros darabokat, míg a 
Gavella-ban, a ZKM-ben, az ITD-ben 
és az Exit-ben kortárs darabokat 
állítanak színpadra. Nehéz lenne 
mindent felsorolni, hát még kiemelni 
a legjobbat. Döntsenek Önök!
Zágráb sok nemzetközi kulturális 
eseménynek ad otthont. Ilyen 
például Európa második legnagyobb 
animációs filmeket felvonultató 
fesztiválja az Animafest. A Zenei 
Biennále, a Kortárs tánc hete és 
az Eurokaz – a kortárs színházak 
nemzetközi találkozója – a zágrábi 
színpadokra hozza az egész világot. 
Bár a város építészete híven 
tükrözi Zágráb, Horvátország és 

Európa történelmét, kultúráját és 
művészetét, mindezek elsődleges 
terei a múzeumok. A Régészeti 
Múzeumban őrzik a titokzatos zág-
rábi múmiát. Az egyiptomi Thébából 
származó női múmia a leghosszabb, 
ez idáig meg nem fejtett etruszk 
szöveget tartalmazó len pólyába van 
tekerve. A Zágrábi Városi Múzeum 
kortárs eszközökkel mutatja be 
a város történelmi eseményeit a 
történelem előtti időktől napja-
inkig. A Képző- és Iparművészeti 
Múzeumot a XIX. század második 
felében a hozzátartozó iskolával 
egy időben alapították a nemzeti 
ipar hagyományainak megőrzésének 
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érdekében. A különböző korsza-
kokból és területekről származó 
egyedülálló alkotások gyűjteménye 
az 1987. évi Univerziádé óta a 
Mimara Múzeumban tekinthető 
meg. A Strossmayer Régi Mesterek 
Galériájában a XV-XIX. század 
híres európai festőinek alkotásai 

találhatók meg. A szomszédos 
Modern Galériában a XIX-XX. 
századi alkotók munkáit csodál-
hatjuk meg. A város a XXI. század 
előtt egy új épülettel, a Kortárs 
Művészet Múzeumával tiszteleg, 
amely mostanság nyitja meg kapuit. 
A Gornji grad-i egykori jezsuita 
kolostorban található a Klovićevi 
dvori Galéria. A Naiv Művészetek 
Múzeumában amatőr alkotók 
érzelmes, lendületes és szimbolikus 
munkái láthatók. A közelben van a 
Meštrović műterem, Ivan Meštrović 
szobrász kiállítóterme, aki Rodin-hez 
hasonlóan a XX. század megha-
tározó alkotója volt. Az ő tervei 
alapján építették azt a kör alap-
rajzú pavilont, amely ma a Horvát 
Képzőművészet házának ad otthont. 
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A kék Zágráb városának a színe. 
Megtalálható a város címerében, de 
egy rövid séta során nyilvánvalóvá is 
válik, hiszen a buszok, a villamosok 
és a siklók is kékek, akárcsak a 
zágrábi sportolók mezei. A sport 
mindig is a városiak szenvedélye volt. 
Elsőként talán a focit kéne megem-
líteni. A Dinamo FC, a legsikeresebb 
horvát focicsapat színe is a kék. 

Kék Zágráb 
Fehér Zágráb

A város egész területén találunk 
rekreációs és profi sport klubokat. 
A Cibona kosárlabda klub 
sportcsarnokát a legendás Dražen 
Petrović-ról nevezték el. 
A Száva egykori mellékágán az 
1987. évi Univerziádé alkalmából 
alakították ki a Jarun Sport és 
Rekreációs központot, ahol a 
kikapcsolódni vágyókat bicikli és 
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sétautak, sportpályák várják, míg a 
tavon nemzetközi evezősversenyeket 
rendeznek. A Jarunon még 
megfigyelhető az érintetlen 
természet – a hely mintegy száz 
madárfajnak és rengeteg halnak 
és más vízi élőlénynek ad otthont. 
Lehet, hogy Jura, az óriás harcsa 
csak városi legenda, de a helyi 
horgászok mind reménykednek 
a nagy fogásban. A forró nyári 
napokon a Jarun igazolja a „zágrábi 
tenger” elnevezést, mert a strandjai 

ilyenkor dugig telnek látogatókkal. 
A sport a havas téli napokon is 
jelen van. Zágráb minden évben 
megrendezi a Sí Világkupát, ezzel is 
igazolva a város másik elnevezését , 
amely nem más mint Fehér Zágráb. 
A központi térről alig fél órányira 
van a Sljeme (1035 m), a Medvedica 
legmagasabb csúcsa, amely 
kiemelt helyet foglal el a zágrábiak 
szívében. Ivica és Janica Kostelić 
testvérpár a leghíresebb horvát 
síelők is itt készültek nemzetközi 
sikereikre. Addig népszerűsítették 
a sljemei pályát, míg azt felvették 
a Világkupa listájára. A Sljeme 
egész évben minden korosztály 
körében népszerű kirándulóhely. 



46
 |

 É
le

ts
tíl

us
, g

as
zt

ro
nó

m
ia

 é
s 

vá
sá

rlá
s



48
 |

 É
le

ts
tíl

us
, g

as
zt

ro
nó

m
ia

 é
s 

vá
sá

rlá
s

Zágrábot szerte a világon úgy emle-
getik, mint a legnagyobb nappalival 
rendelkező várost. A kora tavaszi 
napsütés első sugaraira a kiülős 
kávéházak, kávézók, éttermek és cuk-
rászdák is kinyílnak. Az utcák és terek 
megtelnek emberekkel, akik kávéznak, 
baráti vagy üzleti találkozókat 
tartanak. A mediterrán szívélyesség 
és az északi hivatalosság egyedi 

A nappalok 
kultúrája

keveredése magával ragadó. Mintha 
csak mindenki ismerné egymást.
A hagyományos Nemzetközi Folklór 
Seregszemle, a Cest is d’Best 
nemzetközi utcafesztivál, a Martinje 
promenád-koncertjei, az alkalmi 
vásárok élettel töltik meg az utcákat. 
A jelenkor kávézóiban való talál-
kozások a régi és gazdag kávéházi 
hagyományokban gyökereznek.  
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A Lenuci patkója és a főtér a 
múltban fontos szerepet játszottak a 
város társasági életében. Mára ez a 
terület kiterjed az egész belvárosra, 
a gyalogos zónára, sőt még azon 
is túlra. Minden vérmérséklet és 
korosztály talál itt kedvére valót. 
A Jelačić bán tér, köznapi nevén 

„a Tér” kávéházainak vendégei 
már komolyabbak. A Preradović 
tér, melyet mindig is Virágos 
térként emlegettek, elsősorban a 
művészek és a fiatalok kedvence. Az 
egykoron a Gradecet és a Kaptolt 

elválasztó, valaha kocsmákkal 
és piros lampionokkal tarkított 
Tkalčićeva utca napjainkban a 
családok apraja-nagyjának kedvelt 
találkozóhelye. A romantikusabbak 
az Ilica nevű főutcán felszállhatnak 
a siklóra, a világ legrövidebb, 
tömegközlekedésre szánt drótköteles 
vasútjára, és 55 másodperc múlva 
már a Gornji grad-ban lehetnek. 
Ezen helyek mindegyike igazi 
látványosság, mondhatni a toppon 
vannak. Szombatonként a belvárost 
ellepik az emberek. Ez annak a 
helye és ideje, hogy láss és téged 
lássanak. A rituálé változatlan: a 
kávé lassú iszogatása, a szombati 
lapok ráérős kiolvasása, a friss 
élelmiszerek beszerzése a Dolac 
piacon, majd mindezek komótos 
elvégzése után hazatérés és az ebéd 
elkészítése. Minden negyednek 
megvan a maga gyülekezőhelye, 
ahova érdemes ellátogatni, mert 
ott ismerősként fogadják. 
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Zágráb gasztronómiai kínálata 
a különböző konyhák gazdag 
kombinációja. A történelem és a 
földrajzi tényezők hatással voltak a 
zágrábi étlapokra. Noha a zágrábiak 
szívesen főznek otthon, sok helyen 
válogathatnak a kontinentális, 
a mediterrán és a nemzetközi 
konyha gazdag kínálatából. 
A zágrábiak a štrukli-t tartják helyi 
specialitásnak. Többféleképpen 
készítik, eszik főzve, sütve, édesen 
vagy sósan. A pulyka mlincivel egy 
hagyományos kontinentális fogás. A 
húsimádóknak a sonkával és sajttal 
töltött rántott borjút, más néven a 
zágrábi szeletet ajánljuk. Büszkék 
vagyunk rá, hogy Párizs és Bécs mel-
lett Zágrábnak is van saját rántott 
szelete. Reggelire kóstolják meg a 
Zágráb környéki termelőtől vásárolt 

Ízek,  
színek, 
illatok

friss tejfölt és sajtot. A szabadtéri 
piacok a város sajátos színfoltjai. 
Majdnem minden negyedben 
található egy-egy belőlük, de a város 
szívében, a Katedrális közelében 
található Dolac-piac a leghíresebb. 
A termelők itt hajnaltól kínálják a 
friss zöldséget, gyümölcsöt, húst és 
halat. A piacot Zágráb gyomrának 
is nevezik, ahol az ínyencek az 
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ország összes régiójából származó 
szezonális terményeket szerzik be. 
A színek, illatok, ízek és hangok 
kavalkádja kihagyhatatlan élmény. 
Napközben a piac melletti falatozók 
olcsó és gyors házikosztot kínálnak. 
Lépten-nyomon cukrászdák és 
pékségek vannak. Ha vacsoráznának, 
ajánljuk, hogy látogassanak el 
a helyi specialitásokat kínáló 
nagyszámú éttermek egyikébe. 
Feltétlenül kóstolják meg az almás, 
túrós vagy meggyes rétest, vagy 
a krémest, mely utóbbi közül a 
legismertebb a Samobor-ban sütött.
Ne feledkezzünk meg a borkíná-
latról sem, Zágráb környékén már 
évszázadok óta termesztenek szőlőt, 
amiből minőségi borokat készítenek. 

Habár a sör a legnépszerűbb ital, 
a borok védőszentjének, Szent 
Mártonnak november 11-én 
tartott ünnepén hagyományosan 
megáldják az új bort, és ez 
sokat elárul a borkultúráról. 
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A zágrábi látogatásra egyedi 
módón emlékeztet az üzleti életben 
elmaradhatatlan nyakkendő, ami 
eredeti horvát termék. A XVII. 
században a horvát katonák nyaka 
köré kötött elegáns textília felkel-
tette a francia katonák figyelmét, 
és az, hogy ebből hogyan lett a 
későbbiek folyamán divatkiegészítő, 
mára már történelemmé vált. 

Szeretettel 
Zágrábból

A XX. század egyik legjelentősebb 
találmánya a töltőtoll, amely szin-
tén Zágrábnak köszönhető. Eduard 
Slavoljub Penkala mérnök feltaláló 
1906-ban szerelte össze a világ első 
mechanikus ceruzáját, 1907-ben 
pedig az első tömörtintás töltőtollat. 
Zágrábban készítette és hetven 
országba exportálta. A modern idők 
úttörőjeként nyolcvan találmánya 
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volt, köztük a repüléssel kapcsolatos 
is. A Wright fivérek sikerei után pár 
évvel Penkala 1910-ben megépítette 
az első horvát repülőgépet.
A zágrábi nők által készített 
paprenjak nevű ízletes sütemény 
eredeti szuvenírnek számít. A 
szokatlan hozzávalók – méz, dió, 
bors – emlékeztetnek Zágráb ellent-
mondásosságára. A mézeskalács ha-
gyományosan díszített süteményféle, 

mézes tésztából készül, szív alakú, 
elsősorban Horvátország középső és 
sík vidékén jellemző, s a szeretet 
és a ragaszkodás jeleként ajándé-
kozzák. A piros šestinai esernyő a 
Zágráb környéki népviselet része, 
a dolaci piactéren ezek védik az 
árusokat az esőtől és a naptól. Ez a 
különleges tárgy a város identi-
tásának jól felismerhető eleme. 
Az antik tárgyak, műalkotások 
kedvelői a Britanski tér 
derűs ege alatt gyülekeznek 
hétvégenként. Zágráb a kreatív 
vásárlás városa – az Ilica utca 
hagyományos kiskereskedéseitől 
a nagy bevásárlóközpontokig itt 
mindenki megtalálja a kedvére valót. 
Zágráb egy olyan város, amely örökre 
kedves marad az idelátogatók 
szívének.
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Zágráb Horvátország fővárosa

Lakosság: 779 145 (2001)

Terület: 641 km²

Tengerszint feletti magasság: Zrinjevac 122, 
Gric 258, Sljeme 1035

Éghajlat: Kontinentális
Nyári napi átlaghőmérséklet: 20 °C 
Téli napi átlaghőmérséklet: 1°C

Időzóna: kelet-európai idő nyári időszámítással 

Valuta: kuna (kn)- HRK

Távolság: Bécs-370 km, Budapest-350 km, 
Velence-380 km, Dubrovnik-600 km, 
Párizs-1400 km, London-1600 km
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