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Isten hozta 
Zágrábban!
Zágráb utcáin sétálgatva, műemlékeit 

nézegetve, művészeti gyűjteményeivel 

ismerkedve... Ön csodálni fogja ezt 

a várost. Ám egy kávézóba beülve, 

utcáin és parkjaiban sétálgatva, az 

emberekkel elbeszélgetve, meg 

fogja szeretni Zágrábot.

És már az első találkozás alkalmával 

tudni fogja – ez szerelem első 

látásra, amely annál erősebb lesz, 

minél hosszabb az ismeretség és 

minél nagyobb a barátság.

Zágrábban érzékelni fogja a nagyváros 
atmoszféráját, ám lakosainak és 
vendégeinek örömére, a különleges 
találkozások közvetlenségét is. 
A szállodáktól a színházakig, a Felsővárosban, 
avagy az Alsóváros szűk kis utcáin át, 
melyek varázsából az idővel való örökös 
versenyfutás egy szemernyit sem vett 
el... minden bejárható gyalogosan, és 
valamennyi különleges érzéseket kelt.
Van valami különleges az őszi levelek 
susogásában a Zrinjevac sétányon végighaladva, 
a Felsőváros gázlámpáinak fényében, s az 
utcazenészek dalában... van valami, ami csak az 
Öné a zágrábi kávéházak hangulatában koraeste, 
amikor az alkonyat eltörli a nappali kontúrokat, 
a zágrábi katedrális vagy a Kőkapu gyertyáinak 
pislákoló fényében. És míg a felfokozott 
életritmus a fény és az árnyak játékában 
észrevétlenül szertefoszlik, ébredezni kezd az 
a másik, a klasszikus vagy modern színházi 
előadásokra és koncertekre, éttermekbe vagy a 
fiatalokat vonzó klubokba szóló meghívással. 
Zágráb egy különleges város, egy véget nem 
érő történet, melyhez Ön is hozzájárul saját 
varázsával. Zágrábnak egyszerűen lelke 
van. Önnek pedig… Önnek itt van Zágráb. 
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Zágráb, 
város és 
emberek
Zágráb – utcái és műemlékei – 

ezerévesek. Legnagyobb értékét 

azonban mégis csak a nekünk szánt 

pillanatban, a velünk megosztott 

szépségben és intimitásban méri. Így 

lesz ő hatalmasabb a mi örömünkre, 

mi pedig gazdagabbak egy olyan 

város barátságával, melyet értékei 

az európai művészeti városok 

sorába emeltek, különlegessége 

pedig szívünk kincsestárába. 
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Ha a 
városoknak 
szívük van 
Ha a városoknak van szívük – és 

bizonyosan van – akkor Zágráb szíve 

a Josip Jellasics bán tér, egyike a város 

szimbólumainak és a jellegzetes zágrábi 

látképeknek. A város központi helye 

mindazok célja és végpontja, akik - 

anélkül, hogy bármit is megbeszéltek 

volna – itt találkoznak össze.

Ha valakivel találkozót beszélt meg, de nem 
mondott pontos helyet, Ön szavak nélkül is 
ezt a helyet nevezte meg… Hiszen a a Josip 
Jellasics bán térre vezet minden zágrábi utca
Az utcazenészek, egy csokor virág és a véletlen 
találkozások öröme mindennapjainak részét képezik. 
Itt „az óra alatt” bonyolódnak a találkák, szövődnek 
az új szerelmek, vagy – a „piacozás utáni kávé” 

mellett- politikáról, fociról és egyéb „életbevágóan 
fontos” témákról folyik az eszmecsere…itt valaki 
mindig keres valakit és várakozik valakire. A tér 
egészét Josip Jellasics bán lovasszobra uralja. S 
mindkettő – a bán és a szobor is – a viharos 
horvát történelem fontos részét képezi. 
A Manduševac-kútnál a legenda a valósággal 
keveredik és egy pénzérméért cserébe megidézzük 
a szerencsénket. Különben is, csalódott-e Ön már 
valaha is olyasmiben, amiben teljes szívével hit?
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Zágrábi 
parkok
A központi Josip Jellasics bán tértől indul 

ki a városi közparkok ún. Lenuzzi féle 

Zöld patkójába rendeződő sora, amely 

arról a kertépítész tervezőről kapta a 

nevét, aki mindezt megálmodta. A város 

központjától kiinduló parkok fűzére a 

vasúti pályaudvartól a Botanikus kerten 

át egészen aMarulić térig és a Tito 

marsall térig vezet. Bejárásuk élményt 

jelent a csodálatos virágültetvények 

mentén azok számára, akik pihenni 

szeretnének, míg a műemlékek, galériák 

és múzeumok valódi tárházát képviselik 

a művészetek kedvelői számára.
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Zágrábi 
időutazás
Szeretne Ön néhanapján frakkot 

vagy krinolint ölteni, hallja-e a 

csendben a muzsika hangjait, szívesen 

tenne egy utazást a művészet és 

művészek képzeletbeli világába?

Táncol-e velük, és szeretné-e– ha akár 

csak egy pillanat erejéig– az ő világuk 

az Öné lenne, az Öné pedig az övék? 

A város kellős közepén, a Zrinjevacon van az 
egyik legromantikusabb zágrábi hely, a művészet 
kedvelőinek zöld és virágos sétánya és célpontja. 
A virágültetvények szépsége, a szökőkutak, 
valamint – a mindig fontos, ám az 
éghajlati változások miatt évről évre 
aktuálisabb – meteorológiai oszlop a 
kíváncsiskodókat, a szerelmeseket vagy a 
véletlen járókelőket is vonzani fogja.
Kevés olyan város van, mint Zágráb, melyekben 
a városi utcák és parkok így összefonódnak.
A Zrinjevac, amely Nikola Šubić Zrinski (Zrínyi 
Miklós) horvát bánról kapta a nevét az első a 
nyolc zágrábi park sorában. Ám egyben - az 
őt karélyozó művészeti galériák, a Zenepavilon 
és a horvát történelmi személyiségek benne 
sorakozó mellszobrai miatt – talán ez a 
horvát történelembe vezető legszebb zágrábi 
út. Felfedezheti itt világszerte elismert 
művészek értékes alkotásait, alámerülhet a 
Régészeti Múzeum gazdag kincsestárába, 
amely világviszonylatban is ritkaságszámba 
menő darabokat őriz, és amely a történelmet 
csodás módon ellenpontozza a mindennapos 
városi szertartásokkal. A Zrinjevac kellős 
közepén áll a Zenepavilon, melyen a XIX. század 
végétől tartottak és – ezen elmúlt időket 
megidézve – napjainkban is tartanak nyaranta 
promenádkoncerteket. És a Zrinjevac ilyenkor a 
különleges dallamok, a frakkok és a krinolinok 
által életre kel, és akár csak egy pillanat erejéig, 
de eltörli az századokat elválasztó határokat. 
Nem, a Zrinjevac nem egy szokványos 
park, a múlt történeteit meséli el, ám 
egyben – kéz a kézben a szerelmesekkel, az 
oly sokszor elmesélt tündérmesékkel és a 
gyermeki mosollyal – a jelenkor örömének 
krónikása is. Apropó, szabad egy táncra?
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Megállni 
kötelező…
Ki tudja, hányszor haladt át rajta anélkül, 

hogy megállt volna, és hányszor haladhatna 

még át rajta úgy, hogy megfosztaná magát 

szépségétől és tartalmától? Hiszen, a 

Strossmayer tér – legyenek bármennyire is 

szépek homlokzatai és legyen bármennyire 

is hívogató a parkja – több kell, hogy 

legyen, mint egy lélekzetvételnyi pihenő 

és a külcsín szépségének az élvezete. A 

művészet valódi kincsestára ez, a zágrábi 

központ parkjainak hosszú sorában a 

második láncszem, s még ennél is több.

Neves horvát írók mellszobrai, valamint 
Strossmayer püspök szobra várja itt, mely utóbbi a 
híres horvát szobrász, Ivan Meštrović alkotása. Itt 
van a Modern Galéria és a XIX-XX. század horvát 
képzőművészet nemzeti múzeumának palotája, 
valamint azonos címen a Horvát Tudományos 
és Művészeti Akadémia grafikai kabinetje. 
A Strossmayer galériában, a Horvát Tudományos 
és Művészeti Akadémia épületében sok ismert 
művész alkotása kapott helyet, nagyobb 
részt olasz festőiskolákban készült művek, 
ám vannak El Greco, Goya és számos más 
ünnepelt művésztől származó mesterművek is. 
Ha a városnak lennének művészeti 
irányjelzői, akkor pont ezen a helyen lenne 
kiírva az, hogy megállni kötelező … 
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Az üdvözlés 
másik neve

Amennyiben, valamely más élményből 

kiindulva a vasútállomás fogalmához 

sötét képeket társít, itt az ideje, hogy 

ezeket Zágráb miatt megváltoztassa. 

Vagy legalább is kivételként 

kezelje. A Starčević-ről és Tomislav 

királyról elnevezett két „tér” másik 

elnevezése a parkoknak, a gyönyörű 

virágoknak és a szökőkútnak... 

A Főpályaudvar épülete számtalan sors, elutazás 
és megérkezés néma tanúja. Elgondolkodott-e 
valaha azon, hogy hány ember fordult meg benne 
a XIX. század végétől, attól fogva, hogy megépült, 
hány sorsot változtattak meg a vonatok, melyek 
elhaladnak mellette? Sokunknak éppen a 
pályaudvar jelenti az első találkozást a várossal, 
míg a középkori Horvátország első királyának, 
Tomislavnak a szobra jellegzetes zágrábi látkép. 
Másik oldaláról a teret a Művészeti pavilon 
karélyozza. Közöttük pedig ott van a park, a sok 

virág és a pad, amely csak Önre vár. Pont Önre. 
Ám még közel sincs vége – a közeli Starčević 
téren, amely a horvát politikus és író 
nevét viseli, megint csak virágok és park 
szökőkúttal, valamint a zágrábi szállodaipar 
legendájának és jelképének, a nevezetes 
Hotel Esplanadénak a gyönyörű épülete.
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Ember és 
természet
Egy kis kikapcsolódás, vagy maga a 

célpont, a természet iskolája, vagy 

eldugott olvasóterem… mind ez a 

Botanikus kert, a város kellős közepén 

lévő parkok sorának egy újabb láncszeme, 

hangulatában és légkörében mégis 

oly annyira távol a város ritmusától. 

Nehéz lenne megmondani – főként 

ha Ön nem botanikus – mi is kell 

ahhoz, hogy az élőhelyükről elkerült 

növények valahol megmaradjanak és 

növekedjenek. És egyáltalán, az emberek 

választják-e a növényeket, vagy inkább 

a növények választották őket ?! 

A Botanikus kertben – a felújított kerti 
pavilonnal egyetemben– nem kevesebb, mint 
tízezer, a világ minden tájáról ideszármazott, a 
maga módján szép és érdekes növény kapott 
helyet. A Botanikus kert egy része angolpark 
stílusban, kacskaringós ösvényekkel és szabadon 
álló fa- és bokorcsoportokkal, míg másik része 
a francia parkok szabályos és szimmetrikus 
vonalainak szigorúbb formájában került 

kialakításra. A Botanikus kert a természet 
valódi iskolája, egy apropó, hogy csendben 
olvasgassunk egy könyvet, vagy hogy egyszerűen 
csak gyönyörködjünk a természetben.
A Botanikus kerttől pedig utunk, ott az út 
túloldalán, a Marulić térig vezet, melyen a 
horvát író emlékszobra is áll. Itt van a szecesszió 
mesterműve, az egykori Nemzeti és Egyetemi 
könyvtár, a mai Horvát Állami Levéltár épülete.
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Művészet-
kedvelőknek 
ajándékba
A Roosevelt téren leülhet és 

gyönyörködhet az egykori gimnázium 

épületének és az előtte lévő gyönyörű 

parknak a szépségében. Már csak 

emiatt is gazdagabb lesz egy újabb 

szép zágrábi látképpel. De ha fel is 

fedi a Mimara Múzeum művészeti 

kincsestárának világát, el fogják Önt 

varázsolni annak értékei és a művészet 

távoli világaiba fogják elrepíteni. Pedig 

itt vannak, Ön mellett és Ön miatt...

Amikor belevág a Mimara Múzeum kincseit 
felfedező –mindig érdekfeszítő, de soha 
véget nem érő – kalandjába Ön Európa egyik 
leggazdagabb művészeti gyűjteményét fogja 
megismerni. Nem kevesebb, mint 3 750 
különleges művészi értéket képviselő műalkotás 
van itt – ókori alkotásoktól és az óegyiptomi 
képzőművészeti tárgyaktól európai művészek több 
évszázadon átívelő szobraiig és festményeiig.
A Mimara Múzeum kiállítási tárgyai Ante Topić 
Mimara műgyűjtő, festő és restaurátor adományai. 
Ő ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset 
hazájának és Zágrábnak ajándékozta, Zágráb 
pedig az igazi művészetek megannyi hívének... 
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Hadd 
menjen az 
előadás
A város jelképei közül ennek tényleg 

nincs párja: ez a Horvát Nemzeti 

Színház! Az est leszálltával veszi 

kezdetét itt az élet, melyben az álom 

összefonódik a valósággal, melyben 

más időkbe és más világokba vezető 

művészi látomás él. Mindez már 1895 

óta így van, amikor Ferenc József 

osztrák császár egy kalapácsütéssel 

adott jelt: kezdődhet az előadás! 

S mind ez azóta egészen napjainkig tart, 
színészek, énekesek és táncosok végelláthatatlan 
sorával… az időtlen történetekkel a színpadon 
és azokkal, melyek mellette élnek…. A Horvát 
Nemzeti Színház neobarokk épülete, a 
Tito marsall tér középpontja és jelképe, és 
Ivan Meštrović előtte lévő Élet kútja nevű 
szobrával jellegzetes zágrábi látképek.
Ha éppen csak erre halad el, hogyha megáll, 
hogy a virágültetvényekben gyönyörködjön, 
vagy betér a szavak, a mozdulatok és a hangok 

művészetének sérthetetlen templomába, 
egyszer s mindenkorra magába szívja és 
elviszi magával a tér, melyet a zágrábiak 
csak Színház térként emlegetnek, látképét. 
A Horvát Nemzeti Színház mágiája a világok és a 
művészi kézzel megírt sorsok örök körforgásának 
a varázsa… Amely tovább folytatódik épülete 
előtt is, az Élet kútjánál, az Egyetem ifjúsággal 
teli épületében, amely előtt a Horvátok 
történelme nevű Meštrović szobor van, majd 
a közeli Színházi kávéházban folytatódik… 
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A színpad 
fényei
Talán soha sem fogja megtudni, hogy 

ki és hogyan nyitotta ki azon világokba 

nyíló ajtót, melyekbe lábujjhegyen 

lépett be, tragédiák hőseként vagy 

elmúlt és jelenkori politikai intrikák vagy 

társadalmi történések krónikásaként. 

Talán önmaga fedezte fel az Önben 

szunnyadó tehetséget, vagy a 

zágrábi színpadok hozták elő Önből 

a színészt és az időn, a szokásokon és 

az emberi gyengeségeken át utazót? 

Midőn a városban kihunynak a fények és 
alább hagy a nyüzsgés, Ön előtt jelenik meg 
a zágrábi színpadok pazar világa. A szavak, 
hangok vagy mozdulatok ünnepelt művészei 
klasszikus vagy éppen modern darabokkal 
számos érdeklődőt vonzanak. Minden 
színháznak megvan a saját repertoárja, melyek 
együttesen vallanak a zágrábi színházi élet 
gazdagságáról. Vígjátékok vagy tragédiák, 
operák vagy musicalek, klasszikus vagy modern 
balett, kortárs előadás, vagy a bábok játékos 
világa…nagy a választék akárcsak a színpad 
vonzereje. Magasztos hely ez, amelyen egy 
másik világ váltja fel az Ön világát, s a megannyi 
emberi sors színházi történetbe olvad össze... 
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Emlékkönyvbe 
való képek 
Vegyen egy szál virágot, jegyezzen fel 

verssorokat emlékkönyvébe,… és az 

emlékek megmaradnak. Vannak olyan 

városok, melyeket látképeiért csodálunk, 

s vannak olyanok, melyeket az ott lakók 

miatt kedvelünk. Zágrábra mindkét 

állítás igaz, így épületei és múzeumai 

miatt marad emlékezetes, míg az 

emlékkönyvébe és a szívébe zárt lakói 

és helyei miatt fogja megkedvelni.
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Ilica – a soha 
véget nem 
érő történet
A Zágráb gerincét alkotó Ilica utca 

kilométerekben avagy találkozásokban, 

a benne lévő kedves helyek és zágrábi 

intézmények számában mérhető. Soha 

nem láthatta üresen – járókelők, sietős 

úriemberek aktatáskával, avagy barátnők, 

akik szemmel láthatóan tettre készen 

nézegetik a kirakatokat, a villamos, 

amely éjszaka döcög végig rajta… 

csupán egy része hétköznapjainak.

Zágráb leghosszabb utcája, az 

Ilica már önmagában is több 

száz történetet rejt magában. 

Az utcaként első ízben több mint öt évszázaddal 
ezelőtt említett Ilica együtt nőtt Zágrábbal. 
Számos korabeli kávéházáról, szállodájáról, 
üzletéről és templomáról csak a krónikákban 
történik említés, míg egynéhány jeles hely 
csupán most kerül feljegyzésre. Az Ilica mindig 
lüktető, vannak benne közös találkozási 
pontok és a csak Önre váró rejtett zugok. 
Az előbbieket keresse a város térképén, az 
utóbbiak a szívekben vannak feljegyezve. 
Az Ilicából a híres siklóval – amely naphosszat 
le -fel ingázik – juthatunk el a leggyorsabban a 
Felsővárosba. És eme egyedülálló utazás végén 
pont a Lotršćak -torony előtt találja magát, 
amely még a XIII. században épült. A tornyot 
látni kell, ám –ha akarná is – sem tudná elkerülni, 
hogy hallja. Ugyanis a toronyból ágyúdörrenés 
jelzi a delet több mint egy évszázada … 
Vasárnaponként az Ilicán keresztül 
juthatunk el a mindig izgalmas bolhapiacig, 
melyen a ládák mélyén jól őrzött titkok 
tárulnak fel, s amely emberi sorsokról 
regél. Ezek egy darabkája – amennyiben 
működésbe lép a különleges találkozások 
kémiája – Önnel együtt megy tovább. 
S amikor visszatér az Ilica hétköznapi 
mivoltába, ismét részévé válik a reggel 
hivatalos, majd délután lezser városnak, 
amely számos kihívással szolgál. Kirakatok 
és éttermek, kávéházak és cukrászdák, városi 
jelképek és emberek, egyre csak az emberek, 
akik nélkül az Ilica nem lenne az, ami… 
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Szerencsét 
hozó és 
emlékezetes
A városban tett séta annyit tesz, 

mint alámerülni kirakatainak és 

üzleteinek világában, melyek rengeteg 

jellegzetes és hazai termékkel, olyan 

kínálattal csábítanak, melynek van 

hazája, ám nem ismer határokat. 

Ha Ön szeretne nyakkendőt vagy 

töltőtollat, melyeknek Horvátország a 

szülőhazája, kézműves holmikat, egy 

művészi festményt vásárolni, avagy 

a városra mégiscsak egy üvegből 

készült műtárgy fogja a legjobban 

emlékeztetni, mindezt, s még sokkal több 

mindent meg fog találni Zágrábban. 

Luxus módon berendezett üzletei és galériái, 
fényűző bevásárlóközpontjai avagy apró butikjai, 
melyekben minőségi hazai- és világmárkák 
díszelegnek a kirakatokban és a feliratokon, 
bizonyára fel fogják kelteni az érdeklődését. 

Válasszon bármit is, az lesz a kedvenc 
szuvenírje, az lesz az a tárgy, amely mindig 
arra a városra fogja emlékeztetni, amely – 
meglehet a legelső pillanatban nem is volt 
ennek tudatában - meghódította az Ön 
szívét és gazdagabbá tette mindennapjait.
Bármerre is megy, magával fogja vinni 
Zágráb látképeit, sőt tárgyait is, melyek 
másoknak azért képviselnek értéket, amik, 
míg Önnek amiatt, ahonnan származnak… 
Az újabb látogatásig!
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Lépésről 
lépésre…
Állj meg, elegyedj beszélgetésbe 

az épp arra járóval, igyál egy 

kávét és – indulj tovább!

Két program között megpihenve, egy 

barátjára várva, avagy egyszerűen 

csak a járókelőket bámulva, a 

zágrábi utcai kávézókban és a 

sétálóövezetek lezserségében rá fog 

jönni, miért is emlegetik úgy, hogy 

a város, amelynek lelke van... 

Ha vásárolni indulnak, avagy a város délutáni 
lüktetésének részévé kívánnak válni, a zágrábiak 
majdhogynem ösztönösen tartanak a központba, 
a Josip Jellasics bán térre, az Ilicába, a Virág 
térre, a Gaj utcába vagy a Bogović utcába, s 
itt– sietség és kocsi nélkül – látogatnak el kedves 
helyeikre és futnak bele kedves emberekbe. 
És ki is tudná megmondani, hogy miért pont ott, 
mely eleve elrendelés folytán történik, hogy a 
sétálóövezet saját bejáratú részében, a kávézók 
tömegében mindenki megtalálja azt a számára 
legkedvesebb helyet, melyen – ahogy az már 
lenni szokott– megiszik egy italt, találkozik a 
barátaival, vagy csak bámulja az embertömeg 
szűnni nem akaró hömpölygését… Ezek a 
mindennapos rituálék Zágráb sármjának részét 
képezik, melyet oly gyorsan fedeznek fel, majd 
kerülnek bűvkörébe vendégei. A Nemzeti Színház 
és a szállodák, a fontos intézmények és a csak 
Önnek kedves helyek között csupán néhány 
lépésnyi a távolság, ám megannyi látkép köti 
össze őket, melyekre emlékezni fogunk, melyek 
úgy vésődnek bele az emlékezetünkbe, mint 
egy kis szelete ezen város hangulatának, amely 
egészen addig a pillanatig még mindig csak egy 
elvont fogalomnak tűnhetett. Mostantól azonban, 
lépésről lépésre Ön is a bűvkörébe kerül… 
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És egyre csak 
a virágok…
Vidám rendezvények, melyek spontán 

módon szerveződnek és érnek véget, 

véletlenszerű festménykiállítások, 

már begyakorolt, vagy csak erre 

az alkalomra összeállt kórusok és 

zenekarok, a gyermekek játéka és 

a virágok, egyre csak a virágok…

Amikor az Ilica, a leghosszabb és a 

mindig pörgésben lévő zágrábi utca 

hivatalos arculatát délutáni lezserebb 

kiadása váltja fel, akkor a Virág tér 

nevét különleges módon ejtik ki…

A tér, melyet a város térképeit, vagy utcatábláit 
silabizálók Petar Preradović –ként ismernek, míg a 
Zágrábot jól ismerők egyszerűen csak Virág térnek 
hívnak - az a hely, ahol az ember elfogyasztja 
délutáni kávéját, megpihen a vásárlás közben vagy 
utána, ahol akár késő éjszakáig virágot vásárolhat, 
vagy magába szívja a virág illatát és színeit. 
Kávézó kávézó hátán, tarka napernyők, 
virágcsokrok és az utcazenészek éneke… A 
Virág tér soha sem üres, rajta soha sem lesz 
egyedül. Mellesleg itt áll – nem kevesebb, mint 
egy évszázada – Petar Preradović, a XIX. század 
megújhodási költőjének és az emberi lélek jó 
ismerőjének szobra, kinek az elmúlt évszázadok 
dacára még mindig aktuális költeményei 
előtt feltárulkoznak a kávé mellett folytatott 
bizalmas beszélgetések, a távozások és az 
érkezések … a költemények, melyek itt a Virág 
téren igen csak nyomós érvként hatottak. Az 
emberi szív mindig áhítozik valami után– írta 
a költő – soha sem elégedett igazán... 
Ha szombatonként szeretne inkognitóban 
maradni, akkor kerülje el a Virág teret! Ha 
pedig szeretne találkozni valakivel, akkor ez 
a kötelező irány - az út a találkozások és a 
város, melynek mintha mások lennének itt a 
színei, az illatai és az ízei, iránti imádat felé...
Ez az egyik olyan tér, melyen Zágráb 
sármjáról és lelkéről nem beszélnek, hanem 
a helyszínen tesznek róla tanúbizonyságot, 
szavak és bizonygatás nélkül, a 
legerősebb érvvel – önnön magukkal. 
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Az emberek 
tovatűnnek, 
a kávéházak 
maradnak
Mindennap elmennek mellettünk, 

mindannyian ebből a városból valók, s 

mégis oly annyira különbözőek. Ott 

van ő, az a kalapos úr, aki minden 

nap pontban délben ugyanazon a 

helyen kávézik a barátaival. Ki kire 

szavazott, ki nyert vagy éppen ki 

veszített a politikában és a fociban, 

a lottón vagy az élet egy-egy nagy 

csatájában…megannyi örökzöld 

téma. Az emberek pedig mulandók.

A másik asztalnál meg ott vannak ők, egy 
csokor virággal és egy pillanatra feloldódva 
a bizalmas beszélgetésekben…S minden 
ki lesz mondva könyvekről, a filmekről, a 
divatról…s ki tudja még mely témákról, melyek 
határtalanok és soha le nem zárhatók, s 
mégis oly jó kikapcsolódást jelentenek a 
pörgős és egyre húzósabb hétköznapokból … 
Vagy vannak itt egyszerűen csak magányos 
emberek is, akik kávéjuk mellett az újságban 
keresnek társaságot, melyek ódon újságtartó 
keretei és a romantikus lámpások kellékként 
szolgálnak egy romantikus zágrábi találkahelyhez. 
A kávéházi asztalnál, a kapucsínó és az 
aprósütemény mellett minden áldott nap 
és annak minden napszakában más és más 
arcok és sorsok tűnnek fel, de kitartanak a 
pontos rituálé szerint zajló szertartások…
Némely más kávézók az inkább maguknak való 
ifjabb generáció tagjait vonzzák … egyébiránt, ki 
is kívánhatna – tették fel akkoriban a kérdést - 
jobb társaságot a számítógépnél és az internet 
vonzó világánál?! S így volt ez egészen egy 
különleges találkozásig és az e-mailcím cseréjéig, 
melyek miatt, kezdetnek, időpontot egyeztetnek …
Ám itt már másfajta zágrábi kávéházak 
története veszi kezdetét… 
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A természet 
illatai és ízei
Ha szeretné megismerni a város igazi arcát, 

menjen el a piacára. A napernyők tarkasága, 

a standokon sorakozó áruk bősége és a 

saját vidékük népviseletébe öltözött árusok 

megannyi különlegességét képezik a „város 

gyomra”-ként aposztrofált legnagyobb 

zágrábi piac, a város központi tere felett 

elnyúló Dolac hangulatának. Felejtse el 

a génkezelt élelmiszerektől való félelmét, 

érezze a régimódi gyümölcsösökben 

megtermett gyümölcs illatát, szippantsa 

be a halcsarnokban a tenger illatát, vegyen 

egy csokor virágot és vásárfiának egy 

falovat vagy egy kézi hímzésű blúzt. 

A piacozás a Dolacon sok zágrábinak, de a város 
vendégeinek is egy különleges szertartás. Nap 
mint nap, s főként szombatonként ezen a helyen, 
akár előzetes egyeztetés nélkül, ismerősök és 
barátok futnak össze, a munkáról, politikáról 
és egyéb témákról folytatott beszélgetéseket a 
hétvégéhez sokkal inkább passzolókkal váltva 
fel: a legjutányosabb vásárlásokról, egy kipróbált 
receptről, amely gazdagítani fogja a vasárnapi 

ebédet, jó éttermekről, vagy kirándulásról... 
Itt nem számít a titulus és a doktori cím, a 
diplomáciai szolgálat és a nemzetközi karrier, 
a komoly üzleti öltönyöket felváltja a laza 
hétköznapi viselet és minden, de minden egy 
valaminek van alárendelve – a friss adriai hal, 
az illatozó gyümölcs és zöldség, a jó minőségű 
tehéntúró és egy illatozó virágcsokor beszerzése…
Talán kifelejtettünk valamit? 
Hát persze, hiszen a szertartás szerves részét 
képezi a kávézás a zágrábi vándorlegény, Petrica 
Kerempuh szobránál, a találkozás azokkal, 
kiket régen nem láttunk és annak érzékelése, 
ismételten és még intenzívebben, mint bárhol 
másutt, hogyan is lélegzik és él Zágráb. 
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A 
lecsendesült 
utca 

A város központi terétől csupán néhány 

lépésnyire leáll a pörgés és a nyüzsgés. 

Ha Zágráb lezserebb arcát szeretné 

megtapasztalni, akkor a legjobb, ha 

eljön a Tkalčić utcába – a kávézók és 

éttermek utcájába, a zágrábiak és 

vendégeik jól ismert gyülekezőhelyére. Itt 

megáll az idő, a nem túl távoli, rohanó 

hétköznapok a nyugalomban és az ódon 

házak árnyékában, a másik életét élő 

város szellemiségében oldódnak fel… 

Ott, ahol egykoron a Medveščak patak 
folydogált, ahol az élet megannyi történetet 
írt és sorsokat rendelt el, húzódik ma 
az az utca, amely a nagyváros másfajta, 
nyugodtabb életről tanúskodik. 
Mindez az ódon kis házak, a tarka napernyők, 
a virágok és nyugalom világa. Az írónő 
Marija Jurić Zagorka, Zágráb krónikásának 
társaságában, egy kávé mellett folytatott 
bizalmas beszélgetés közben, a népszerű 
Tkalča-ban az ember belecsöppen abba a 
légkörbe, amely nélkül nem ismerheti meg 
a város és lakóinak valódi lelkületét. 
S midőn mindennapjait éli, avagy felidézi 
a régi hagyományokat és mesterségeket, a 
Tkalčić utca az éttermek, kávézók, galériák 
és apró üzletek hosszú sorában mindig is 
a múlt és azon idő iránt érzett nosztalgia 
utcája, amely talán visszafordíthatatlanul 
tovatűnne, ha ezen a helyen, nekünk és 
miattunk, meg ne állították volna…
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Zágráb 
a fehér 
asztalnál
A város központjában vagy akár a 

zágrábi kirándulóhelyeken a jellegzetes 

tambura vagy zongora fülbemászó 

hangjai mellett…alkalom és ízlés 

szerint, a hangulatnak és a napszaknak 

megfelelően választunk étkezőhelyet és 

étlapot. Egy valami azonban ugyanaz 

marad: a jellegzetes hazai ízek és az 

ízletesen elkészített ételek élvezete. Az 

orvosok és Ön végre egyetérthetnek! 

Túró és tejföl, štrukli, pulyka mlincivel, dalmát 
pašticada, kulen, vagy éppen mediterrán 
ételkülönlegességek, melyek egyenesen az 
Adriai-tengerből érkeztek … feledkezzen meg a 
génmódosításról és érezze ismét a hazai étkek 
valódi ízét. Itt mindenki megtalálja a kedvenc 
helyét, asztalát, ahová szívesen visszatér és 
amelynél szívélyesen visszavárják. Egyszer egy 
kisvendéglőt fog választani régimódi faragású 
asztalokkal, melyeket mézeskalácsszív és egy 
csokor mezei virág díszít, máskor egy nemzetközi 
étterem, amely a világ bármely nagyvárosában 
megállná a helyét, fényűző hangulatát, néha 
pedig távoli országok egzotikus ételsorait. 
Ha azonban mégis tanácsot kérne, az adriai 
friss és egészséges tengeri halat ajánljuk, 
mediterrán módon elkészítve. S ekkor áll elő az 
a szokatlan eset, hogy az Ön által választott 
étel végre egybe vág az orvosi javallattal! 
Egy fogadáson, hivatalos ebéden vagy az egy 
pillanat erejéig megállított időben, melyet, 
a világgal dacolva kizárólag önmagának 
szentel… meg fogja ízlelni a gazdag zágrábi 
gasztronómiai kínálatot, amely számos 
meglepetést és élvezetet rejteget. Zágráb a 
fehér asztalnál száz meg száz ízt kínál... 
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Felsővárosi 
kincsestár
A Felsőváros utcái, melyeken elhalad, 

a házak, melyek mellett meg-megáll 

és a látvány, amiben gyönyörködik - 

mindez a város rétegezett története és 

nemzedékek sokaságának kifejezésre 

juttatott tehetsége, amely oly mélyen 

beleívódott Zágráb mindennapjaiba. 

Minden ház, a parkban lévő összes 

pad, a Felsőváros összes palotája, 

templomainak csendje olyan 

történeteket hordoz, melyeket Önnel 

osztunk meg, mert ez az a szépség 

és az örök érték, amely a másokkal 

történő megosztásával teljesedik ki és az 

elragadtatottság által kerül bizonyításra. 



42 43

Legenda, 
remény, ima…
A város központi terétől a Radić utcán 

felkaptatva a zágrábi alsóvárosi pörgés 

fokozatosan lelassul, a gondolatokat 

és az érzéseket romantika, nyugalom 

és a remény hatja át. Ez az utca 

világokat köt össze, a pörgőset azzal a 

nyugodtabbal, egyre közelebb hozva 

hozzánk kedves embereket, kiknek 

világa a miénk is, kiknek öröme a miénk 

is. Gondolatainkban velük, az életet 

és a legendát, a reményt és az imát 

összekapcsolva érünk fel a Kőkapuig. 

Az egykori négy közül ez az egyetlen fennmaradt 
városkapu, amely ugyan már a középkor 
óta megvan, ám mai alakját csupán a XVIII. 
században nyerte el. Itt van Dora Krupić, a 
Zágráb krónikásának tartott August Šenoa „Az 
Aranyműves aranya” című regényéből való szép 
és nemes lelkű hősnőjének szobra is. Közvetlen 
közelében áll az a régi gyógyszertár, amely a XIV. 
század óta működik folyamatosan, s ugyanezen 
század végén egyik patikusa egy bizonyos Niccolo 
Alighieri, az „Isteni színjáték” írójának, Dante 
Alighierinek az unokája volt. A Kőkapu fölé a 
XVII. században elhelyezett buzogány biztos 
védelmet nyújt a boszorkányok ellen, míg a 
kőoroszlán, amely a legendárium szerint a Nelson 

admirális a trafalgári csatában elhíresült Victory 
nevű hajójáról származik, elűzi a gonoszt.
Minden egyéb csak a gyertyák 
pislákolása, a halk ima és a remény…
Midőn az 1731-es nagy tűzvész felemésztette 
a Kőkapu minden fából készült részét, ám, a 
legendárium szerint a Madonnát Jézussal ábrázoló 
kép sértetlen maradt, világossá vált: csoda történt! 
Manapság is sokan gyújtanak itt gyertyát a 
Kőkapu Szűz Anyájához könyörögve egészségért, 
boldogságért és szerelemért … Majd ezután 
elégedetten és megnyugodva indulnak 
tovább a Felsőváros romantikus világába. 
Mi továbbmegyünk, de az utcák és terek, 
a legendák és művészet itt marad…. 
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Múlt és jövő

A múlt és a jelen talán sehol másutt nem 

fonódik annyira össze, mint a Szent Márk 

téren. Noha méretre nem nagy, ez egy 

számos jelentős hellyel rendelkező tér, 

amely a mindennapok szintjén – s mindez 

legkevesebb két ok miatt is– valószínűleg 

Zágráb leggyakrabban emlegetett címe…

A tér jellegzetes látképe a XIII. században 
épült Szent Márk-templom. A bal oldalán 
lévő színpompás tetőcserepek Horvátország, 
Dalmácia és Szlavónia címerét mintázzák, míg 
jobbra, a templom külső északnyugati falán 
a város címerének első ábrázolása látható, a 
kifaragott 1499-es esztendővel. A legendárium 
szerint itt koronázták meg tüzes koronával 
Matija Gubecet, a parasztfelkelés vezérét. 
A Szent Márk tér az érzelmek és a legendák, 
a történetek és a valóság színtere. Ám a 
történelembe vezető útnak – legyen bármennyire 
tartalmas is – ez csupán a kezdete... Ugyanis a 
nyugati oldalon lévő Báni palotában székeltek 
a horvát bánok, míg napjainkban is a keleti 
oldalán elhelyezkedő parlament épületében 
ülésezik a horvát országgyűlés. Ez az a hely, 

ahol az ország jelenét és jövőjét érintő fontos 
döntések megszületnek. Itt intenzívebben 
élnek a legendák és a valóság, a történelmi 
terek és a modern állami intézmények, a múlt 
emlékezete és a jövő ígéretei, mint másutt. 
Ám ugyanez a tér családi fényképalbumok 
megannyi fotóján is feltűnik – szombatonként 
ugyan is ünneplőbe öltözötten és reményekkel 
telve pont ez az ideális helyszín a közeli 
házasságkötő teremben kimondott boldogító 
igen utáni első családi képek elkészítéséhez. 
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A keringő 
ritmusában
Itt gyülekezett az arisztokrácia, itt 

tartották a bálokat, itt, a felsővárosi 

Katalin és Jezsuita téren formálódott– 

bizalmas beszélgetések és diplomáciai 

csatározások során –a város és az ország 

történelme, kultúrája és nemzeti öntudata. 

Majd négy évszázada, mind a mai napig 

ugyanazon gimnáziumi épület padjait 

koptatja a fiatalok újabb és újabb 

generációja. És élnek itt ellentétes világai 

románkori templomoknak, művészeti 

kincsestáraknak és a kávéházakban, vagy 

azok teraszain elhelyezett asztaloknak, 

melyeknél egy kapucsínó mellett 

folydogálnak a hétköznapok, a több 

évszázados létezés ellenpontjaként. 

A Katalin és a jezsuita téren tett séta nem lehet 
rövid – egyik házszámtól a másikig, minden 
épület a történelemről regél. Az egykoron és most 
is gazdag társadalmi életéről és reprezentatív 
eseményeiről ismert Dverce palota, a mint egy négy 
évszázada működő legrégebbi zágrábi gimnázium, 
a Kortársművészeti Galéria és a kétségkívül 
drágakőnek számító Szent Katalin–templom, amely 
térhez hasonlatosan ugyan csak Zrínyi Katalinról, 
a báni feleségről és költőnőről kapta a nevét, s 
amely faliképeiről és szobrairól ismert, és az egyik 
legszebb és legteljesebb barokk műemléknek tartják. 
Több ízben is súlytotta földrengés, villámcsapás 
és tűzvész, ám a városlakók kitartásának és hitük 
erejének köszönhetően mindig rendbe hozták. 
A közeli Jezsuita téren lévő egykori kolostort 
múzeumi helyiséggé alakították át, amely 
előtt egy díszkút áll, a Halász kígyóval című 
szoborral. És itt áll már jó egy évszázada a 
felsővárosi élet eme néma szemtanúja, megannyi 
kiemelkedő kiállításra bejutni áhítozók hosszú 
soraira emlékezvén, ugyanakkor bizalmasan 
megőrzi a romantikus felsővárosi terek titkait. 
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Kő és bronz 
mindörökké
Ha a zágrábi Felsővárosban járván 

magába szívja annak rendkívüli 

szellemiségét, keresse fel galériáit 

és álljon meg a szobrainál, melyek 

különleges hangulatot és egyediséget 

kölcsönöznek neki. A tereken vagy 

a galériákban lévő számos ismert 

és kevésbé ismert művész szobra 

mindennapjaink szerves részét képezik, 

s egyben az örök értékű műalkotások 

művészi élményével ajándékoznak meg. 

A Felsőváros a művészetek 

valódi kincsestára… 

Ha a művészek sokasága közül – legyen bár 
igazságtalan - egyet kell kiemelni, akkor 
kétségtelenül Ivan Meštrović (született 1883-
ban Vrpoljében, elhunyt 1962-ben South 
Bend-ben, USA) lesz az, kinek munkássága és 
életműve a legkiválóbb, nemzetközi hírnevet 
is elért horvát szobrásszá avanzsálta.
Mint egy húsz évnyi világcsavargás után 
tért vissza a Hazába, Zágrábban és annak 
utcáin a kő és a bronz örökkévalósága s 
tehetségének időtlensége által számos 
művészi lenyomatot hagyott hátra. 
A Meštrović Műterem, a művész egykori 
otthonának és alkotóterének autentikus 
miliőjében kő-, fa- és bronz szobrai, 
grafikái és rajzai vannak kiállítva. 
Meštrović sajátos stílusa és érzelmei, 
tehetségének nagyszerűsége és azon 
összhang, amely csak azok sajátja, akik 
megélik a művészetet, olyan egyediséget 
ajándékoztak Zágrábnak, amely a másokkal 
való megosztásuk által lesz teljes, az 
élménnyel pedig tovább nemesedik. 
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Mikor a 
házak a 
történelemről 
mesélnek…
Ha a paloták és a termek mesélni 

tudnának a történelemről, akkor ez egy 

nagyon hosszú történet lenne. Kevés 

olyan utca és ház van Zágrábban, amely 

olyan sok fontos esemény szemtanúja lett 

volna, mint a felsővárosi Opatička utca. 

Majd minden épülete a történelem 

részévé vált, vagy azon esemény 

miatt, amely benne történt, vagy azon 

emberek okán, akik benne éltek. 

Már maga a gyönyörű kovácsoltvas rácsozat is 
sejteti, hogy a 10-es szám alatt egy kivételes 
helyre tér be. Az Aranyterem valóban meglepetés! 
A horvát historizmus legteljesebb belső tere ez, 
s egyben a horvát festészet örökéletű képtára. 
Alig valamivel arrébb, a 18 szám alatt van a 
Nemzet Háza avagy Terme, az újkori horvát 
politika és kulturtörténet egyik legjelentősebb 
épülete, Zágráb legszebb klasszicista enteriőrével. 
A horvát nyelv és önállóság hívei, az illíristák 
itt tartották gyűléseiket és ünnepélyes 
táncestjeiket, s így kijelenthető, hogy ez a 
múlt század előtti évszázad társasági életének 
egyik legfontosabb helyszíne, olyannyira fontos 
volt, hogy ez a palota díszítette a korabeli 
kártyalapokat!. Alig valamelyest távolabb, az 
utca és egyben a Felsőváros tetején van a Városi 
Múzeum, melyhez a Pap-torony is tartozik, 
melyben 1903 óta működik a Csillagvizsgáló, 
míg a másik oldalon, a 29-es szám alatt van a 
Horvát Történeti Múzeum. Igen, ez az az utca, 
melyben a házak a történelemről mesélnek… 
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Bizonyos 
titkos szálak…
Amikor Zágráb utcáin sétál, eszébe 

jutnak-e azok, akik Ön előtt sétálgattak 

errefelé? Hallja-e a város és a 

tovatűnt generációk szívdobbanását, 

kutatja-e a történelmet és kiolvassa-e 

a legendákat? Sok minden van 

megörökítve a műemlékeken és tereken, 

a történetekben, s van összefoglalva 

a történelmi könyvekben. A legtöbb 

minden azonban a száz éves Városi 

Múzeumban van, amely a klarissza 

nővérek XVII. századi gyönyörű felsővárosi 

rendházának épületében kapott helyet.

Az iratok, feljegyzések és emlékek meg nem 
szakított fűzérében, a történeti időrendiség 
logikájában itt került összefoglalásra a város 
története és kultúrája az őskortól egészen 
napjainkig. Egy téren és időn át vezető képzeletbeli 
utazásra fog indulni, meg fogja ismerni Zágrábot 
és annak múltját, urbanisztikáját és helyeinek 
hangulatbeli értékeit. Különleges érdekességnek 
számítanak az in situ régészeti feltárások 

bemutatásai, a katedrális H. Bollé építész által 
levezényelt rekonstrukciója előtti állapota és 
megannyi más érdekesség. Végig fog sétálni a 
város kellős közepén, a zágrábi parkok füzérére 
felfűzött képzeletbeli úton, be fog lesni oda, 
ahol még sohasem járt, meg fogja ismerni a 
zágrábiakat és az ő szokásaikat, jó és rossz 
tulajdonságaikat, fel fog keresni számos helyet 
és jobban meg fogja érteni a zágrábi lelkületet. 
Majd akkor, még inkább tudatában kerülve 
annak, hogy egyre erősebben és tartósabban 
kötődik ehhez a városhoz, fog rájönni arra, 
hogy – amint azt a költő mondta – Ön 
sem marad már kötelezettségek nélkül…
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A költő 
társaságában…
Egy zágrábi portréhoz szolgáló vázlat, 

két program közötti pihenő, vagy 

egyszerűen csak a város egy másik 

arcának megismerése … mindez a 

Strossmayer sétány, gesztenyefasora, 

amely önmagában is szép, sőt az 

alsóvárosi háztetőkre nyíló kilátása 

miatt is, az utcák szabályos elrendezése 

és galambok, sok-sok galamb…

Zágrábot megismerni annyit tesz, mint 
meglátni és érzékelni, átélni őt szemünkkel 
és szívünkkel. Ebben kiegészítésként vagy új 
fejezetként szolgál ez a sétány, a Zágráb iránti 
vonzalom kialakulásában épp oly fontos szerepet 
játszó momentum, mint amennyire a fontos 
élethelyzetek objektív megítélésében szükséges 
a tér- és időbeli eltávolodás. S így meg fogja 

érteni, hogy Ön itt nem csupán egy járókelő…Ha 
maga köré vagy a távolba tekint, akkor a város 
egy különleges hangulata ez, melyet szívével 
érez az ember, s melyhez –ha nem is akarta 
volna – most már kötődik. A XIX. század közepén 
létrehozott, majd később Josip Juraj Strossmayer 
püspökről elnevezett sétány a polgárok önkéntes 
adományaiból épült. A gesztenyefák árnyékában 
a hőségtől megpihenve, egy padon üldögélve… 
talán nem is tudja, hogy abban az épületben, 
amely a XIX. század közepén lett városi 
reálgimnázium, majd később a Leánylíceum 
(gimnázium), egy kávéház is üzemelt, melybe 
számos zágrábi nobilitás tért be. Közöttük volt 
a költő és író Antun Gustav Matoš is. Az idő 
múlik, az emberek és az utcák változnak, s ott, 
ahol egykoron a kávéház volt, most a Horvát 
Hidrometeorológiai és Geofizikai Intézet működik. 
Matoš most is ott van, egy üldögélő bronzszobor 
formájában a sétány egyik padján… S a 
költő és az örök bohém a romantika eme 
helyszínén ismét a társaságunkban van, 
őrzi titkainkat, s arra int minket, hogy 
minden múlandó, csak a szépség örök… 
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Az Ön 
szívének 
kincsestára
Ha nem lenne hit, vajon mibe 

kapaszkodnánk és miben reménykednénk 

a nehéz pillanatokban? Egy csendes 

ima mellett a zágrábi katedrálisban 

olyan nyugalmat és erőt fog érezni, 

amilyen csak olyan különleges helyeken 

érezhető, melyek megihletnek és 

megnyugtatnak, melyek a szívünkbe 

és emlékezetünkbe vésődnek.

Zágráb talán leglátványosabb terén, a 
Kaptolon, rajta Zágráb összes templomának 
legnevezetesebbjével, a szökőkút mellett egy 
szobor áll, nem messze pedig a Szűz Mária 
Mennybemenetele-katedrális, a zágrábi 
Katedrális. Ezen a helyen, ahol összegyűlnek 
a hívők és mindazok, akik tényleg szeretnék 
megismerni ezt a várost, az ember soha 

sincs egyedül, s mégis mindig nyugodt és 
békés. Ez egyszerűen egy ilyen hely…
És midőn meghallja a katedrális harangjait, melyek 
legnagyobbika majd hat tonna, amikor átengedi 
magát a templom nagy orgonái által előhívott 
harmonikus dallamoknak, avagy festményekkel 
díszített falait, az oltárt és a szószéket szemléli, az 
lesz a kivételes és örökérvényű művészi értékekkel 
való találkozás pillanata. A mai katedrális több 
mint hét évszázadosra nyúlt hosszú történelméből, 
ebből az időszakból, amely alatt a háborúkban 
és tűzvészekben többször is megrongálódott, 
táplálkozott felbecsülhetetlen értékű kincstára, 
amely a püspökség XI. századi megalapításakor 
kezdte meg gyarapodását. A katedrálisban, melyet II. 
János Pál pápa is felkeresett, neves horvát hősök és 
vértanuk - Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf -, 
valamint zágrábi érsekek - Alojzije Stepinac bíboros 
és Franjo Kuharić bíboros - alusszák örök álmukat. 
Sok mindent mesélhetnénk még a Kaptolról és 
kúriáiról, a katedrálisról és összes kincséről, de 
bármennyi szót is vesztegetnénk rájuk, távolról 
sem tudnánk megidézni azt, amit akár egy rövidke 
látogatás alkalmával a helyszínen megérezhet. 
Ez egyszerűen az Ön szívének kincsestára…
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A megállított 
idő
August Šenoa - író és a hajdanvolt 

Zágráb krónikása egy oszlopnak 

támaszkodva mindörökre ott ragadt 

abban az utcában, melyben született. 

Ha Önnek egy pillanat erejéig, míg 

kávéját kortyolgatja, úgy is tűnne, 

mintha egyes-egyedül lenne, a régi 

Vlaška utcában bizonyosan nem lesz 

egymagában. Az ódon, apró házak 

utcájában, melyeket napjainkban 

butikok és kávézók foglalnak el, Zágráb 

nyugodtabban és lazábban él, úgy, 

ahogyan csak élni lehet egy olyan helyen, 

ahol a költők akkor is ottmaradnak, 

amikor mások már elmentek. 

Valamivel távolabb, ott, ahol a régi Vlaška 
utcát az újabb, de nem teljesen új váltja fel, 
áll a barokk Szent Péter-templom neoromán 
homlokzattal, amely előtt nyaranta Péter -Pál 
napján nagy búcsút rendeznek. Vásárolhat 
itt tarka mézeskalácsszívet, gvirc nevű régi 
itókát… s még sok minden mást, ami a 
múltra és a hagyományokra emlékeztet. 
Ha a régi Vlaška utcából észak felé indul, Ön 
egy újabb zágrábi parkban, a Ribnjakban 
találja magát. A város legrégebbi részének, 
a Kaptolnak a keleti falaira támaszkodván 
nevét az egykor itt volt püspöki halastavakról 
kapta. De ki törődik a történelemmel ezen a 
romantikus helyen, ebben a gyönyörű parkban, 
ahol padok, vízesések, szobrok és virágok 
hozzák létre azt a közeget, melyben – a maga 
módján – minden generáció az örömét leli. 
A gyerekek, akik itt gyakorolják első lépéseket, 
a fiatalok, akik önnön világukkal vannak 
elfoglalt, vagy a régi cimborák, akik együtt 
cseperedtek fel és öregedtek meg, ők és a 
Ribnjak. Csak hogy ő, a park mindezt ismét átéli, 
velük együtt fiatal, és fiatal helyettünk is... 
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Nyíltszíni 
galéria
Hogyha vannak olyan helyek, melyek 

egyidejűleg váltanak ki szomorúságot 

és csodálatot, jámborságot és a 

művészet iránti lelkesedést, akkor ilyen 

hely a Mirogoj temetőpark. Amikor egy 

csokor virággal, a gyertyák pislákolása 

mellett és egy másfajta közös időbe és 

találkozásokba merült távoli világot 

fürkésző gondolatokkal érkezünk 

ide, akkor ez egy olyan emberekről 

szóló történet, akik akkor is itt 

maradnak velünk, ha már eltávoztak. 

Olyan emberekről, akik itt 

vannak, értünk és bennünk.

Ám a Mirogoj nem csupán a végső nyughely, 
ez egyben ennek az országnak az időgépe is, 
és tanúbizonysága sok olyan embernek, aki az 
évszázadok alatt munkásságával kötelezett le 
minket. Művészek és politikusok, sportolók, a 

szellemi és politikai szabadság élharcosai…
olyan emberek végelláthatatlan sora, akik 
halálukban is az életet ünneplik. A Mirogoj 
az építészet és a szobrászat múzeuma is…
Nem csoda hát, hogy Európa legszebb temetői 
közé sorolják. Az ismert építész, Herman Bollé az 
árkádok, pavilonok, kupolák buja növényzettel 
átszőtt monumentális kompozíciójával és a 
horvát szobrászok alkotásainak galériájával 
alakította ki a temető kinézetét. 
Egy igazi nyíltszíni galéria!
És a gyertyák csak pislákolnak, az emberek 
pedig tovahaladnak… Az árkádok csendjében, 
a szobrászok harmóniát sugárzó alkotásaiban, 
melyek végtelenek, s melyek róluk és rólunk 
egyaránt tanúskodnak, az ő és a mi közös 
emlékeink, a mulandóságban soha el nem múlók… 
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Szépség és 
maradandóság
Hogyha valaha is gondolt arra, hogy a 

házak külseje kifejezi jelentőségüket, a 

Horvát nagyságok terén és a Fasizmus 

áldozatainak terén erre bizonyítékot is fog 

találni: már az ott lévő két monumentális 

építmény kinézete is magában egyesíti 

fontosságukat és maradandóságukat az 

épületek, valamint a gyönyörű szökőkutak 

és ismételten csak a virágok szépségével. 

Még 1927-ben, Viktor Kovačić ismert építész 
tervei alapján építették meg az akkori Zágrábi 
Tőzsde épületét, melyben ma a Horvát Nemzeti 
Bank székel, s amely méretével, de még inkább 
monumentalitásával sugall maradandóságot 
és időtlenséget. Ugyanazon a helyen, ahol 
a zágrábiak a múlt század elején az első 
filmvetítéseket nézték, a zágrábi vásárterülettől 
nem messze, az akkor összehasonlíthatatlanul 
kisebb városban nőtt ki ez a kőépítmény, amely 

– ha Ön nem is tudja mi van benne – tiszteletet 
parancsol kecses, ugyanakkor erőteljes vonalainak 
kinézetével és szépségével. Ön itt két horvát 
nagyság szobrának a „társaságát is élvezheti”, 
egyikük Julije Klović miniatúrafestő, másikuk 
pedig a szobrász Ivan Meštrović, kinek neve 
még egy építmény, a közeli Fasizmus áldozatai 
terén álló Művészeti Pavilon épületét fémjelzi, 
amely egy impozáns kör alakú épület, melynek 
eredeti, a művészet őrzőjének szánt küldetését 
hamarjában váltotta fel a vallási küldetés, hiszen 
a II. Világháború idején dzsámiként üzemelt, 
majd a Népi Forradalom Múzeuma lett, ma pedig 
a Horvát Művészek Háza. Szökőkútjaival és 
virágültetvényeivel ez a két tér az a hely a város 
közepén, ahol kétségtelenül le lesz nyűgözve az 
épületektől, melyek kinézetüknél, sőt akár még 
funkciójuknál fogva is meg is érdemlik ezt… 
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Művészeknek, 
szerelmes-
eknek és 
mindenki 
másnak
Itt játsszák a legjobb jazz-zenét, ide 

járnak a legkülönfélébb stílusok 

ünnepelt előadói, és találnak rá azonos 

ízlésű és beállítottságú rajongóikra. 

Kívánság és igény szerint a legújabb 

nemzetközi slágerek vagy örökzöld 

melódiák ritmusában gyülekeznek a jó 

zene és az emlékezetes összejövetelek 

kedvelői. Egy más címre, a jó zenék 

egy újabb klubjába pedig mások 

mennek el. Mások pedig jönnek... 

Az új évezred művészei, a múlt után nosztalgiázók, 
a jazz vagy egyszerűen csak a jó zene 
szerelmesei mind megtalálják számításukat a 
zágrábi klubokban. Ezeken a helyeken olyan 
emberek gyűlnek össze, akik Önhöz hasonlóan 
szórakozni jöttek. Jól fogja magát érezni ebben a 
hangulatban, amely világ bármely nagyvárosában 
megállná a helyét, a fények, hangok játékában, na 
meg az elkerülhetetlennek tűnő dohányfüstben. 
Egy pohár ital mellett, a tánc ritmusában, 
kevés szóval és a hangjegyek kombinációjától 
felkorbácsolt érzelmekkel…itt egy teljesen 
más várost fog megismerni és néhány helyen 
meg fogja találni a kulcsot a zene nyitjához. 
A klubban, egy hajnali órán, egy pillanatra talán 
azt sem tudja, hogy hol van, de azt sem fogja 
elfelejteni, hogy miért is fog oda visszajárni. 
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Világ határok 
nélkül
Egymás közvetlen közelében, mindkettő 

modern és a két évezred fordulójához 

méltó architektúrával, a „Vatroslav 

Linski” Koncertterem – amely az első 

horvát opera szerzőjének nevét viseli 

- és a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár. 

Mindkettő saját bejáratú kincsestárában 

és a maga módján őrzi az ország 

és a világ civilizációjának kulturális 

kincseit, melyeket lelkiismeretesen 

örökít át az eljövendő nemzedékeknek. 

A zágrábi Koncertteremben az életet és a 
művészetet kottával jegyzik, az időt pedig 
koncertekben mérik, melyeket számos 
ünnepelt hazai és külföldi muzsikus ad 
a zágrábiaknak és vendégeiknek. 
Közöttük vannak a Zágrábi Filharmonikusok, a 
világ koncerttermeinek gyakori és megbecsült 
vendégei, akik 1871 óta muzsikálnak. 
Mi mást is mondhatnánk, mégis csak az a 
legjobb, ha személyesen hallgatja meg őket. 
A zene eme szentélyéhez, melynek közvetlen 
közelében van a városvezetés székhelye, 
zárkózott fel a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, 
a régi és ritka könyvek valódi kincsestára, 
több mint 2,5 millió értékes kiadvánnyal… 
Modern architektúrájával és multimédiás 
irányultságával látogatóinak egyszerű 
hozzáférést tesz lehetővé a kulturális értékekhez, 
nemritkán elegyítve a horvát tudomány és 
művészet vívmányait a nemzetköziekkel. 
Ebben a kincsestárban őrzik - azzal a céllal, 
hogy a jövőben építeni lehessen rá, s hogy 
az idő múlásától és a feledéstől megóvják - 
mindazt, ami értékes és amit a múlt és a jelen 
a jövőre hagyományoz… Ezekbe a helyiségekbe 
belépve úgy fogja érezni, mintha megszüntek 
volna a határok Ön és a világ között, mintha 
itt mindenkivel kapcsolatba kerülne, mintha 
Ön is a kultúra, a tudomány és a művészet 
egyetemes világának részévé válna … 
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A város két 
arca
Van valami becses és egyre inkább 

különleges azokban a városrészekben, 

melyekben az apró házaknak sikerült 

szembemenniük az élet matematikájával 

midőn ellen tudnak állni azoknak a 

felhőkarcolóknak, melyekről ceruzával a 

kezükben és a számolás velük született 

hajlamával az építési vállalkozók és 

a várostervezők álmodoznak. Ám 

itt, tőlük alig karnyújtásnyira a város 

másik arca tükröződik vissza a város 

szimbólumainak tartott legmagasabb 

épületek csillogó homlokzatán, melynek 

ablakait ügyes alpinisták mossák. 

Ők a Trnje nevezetű városrészt szeretik, s 
benne saját otthonukat, az apró házak 
hangulatát, melyek mindegyikéhez kis 
udvar dukál, benne virágokkal, és ahol 
vasárnap délelőttönként süteményekkel 
megrakott tányérok cserélnek gazdát a fából 
készült kerítések felett: Szomszédasszony, 
kóstolja csak meg, milyen finom…
Kedves nekik ez a környék, még akkor is, hogyha 
megérzik a függöny mögül kíváncsiskodó 
tekinteteket, és tudják, hogy új autójuk híre 
gyorsabban terjed végig az utcában, mint maga 
az autó. És amikor ők, a Trnja és a Trešnjevka 
egyszerű emberei, eljönnek a magas házak 
tövébe, ők, akik tudják, hogy mikor kezd bimbózni 
a ház előtti rózsabokor, hogy hogyan ciripelnek 
a tücskök és hogy brekegnek a békák, ahelyett, 
hogy a város eme lenyűgöző szimbólumai 
mellett álmodnának maguknak lakhelyet, ismét 
vissza fognak térni földszintes házikóikba. Mert 
pont itt van az ő helyük, az egykori Zágráb 
őrzőinek és azoknak az embereknek, akik nem 
szoktak hozzá, hogy a magasból tekintsenek 
le a többiekre, és olyannyira jól tudják, hogy 
a szemekből lehet a legtöbbet kiolvasni…. 
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A természet 
ritmusa
Hétfőtől péntekig délelőttönként 

hivatalosak, délutánonként lezserek… 

A zágrábiak hétvégenként maguk 

mögött hagyják a heti mókuskereket 

és görkorizva, csónakázva vagy 

sétálgatva rekreálódnak. 

És milyen város is lenne az 

rekreációs központok, parkok és 

kirándulóhelyek nélkül, és milyen 

lenne Zágráb a Maksimir, a Sljeme, 

a Bundek és a Jarun nélkül ?! 
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Szívbéli park
Egykor krinolinban és a nélkülözhetetlen 

napernyőkkel, ma sportruházatban 

és tornacipőben … a divatok és 

a korosztályok változnak – ám a 

zágrábi Maksimir park marad. 

Ez Zágráb legnagyobb és 

legszebb közparkja, s mégis oly 

annyira különbözik tőle. 

A zágrábiak számára különleges 

jelentőséggel bír.

Hiszen generációk sokasága tette itt meg első 
önálló lépéseit, fedezte fel a gazdag állatvilágot, 
sőt, néhány titkos pillantás is itt vált nyilvánossá. 
A Maksimir tényleg nem egy közönséges park! 
Sok minden van feljegyezve a Maksimir „legjei” 
közé: ez az egyik első közpark Európában, melyet 
tervrajz szerint alakított ki, a XVIII. században- 
amikor megnyitották - Délkelet –Európa első 
közsétánya volt. A parkerdő és az angol tájképi 
stílusban kialakított park ügyes és ideális 
kombinációjaként a korabeli lakosok kedvelt 
helye volt. Az akkori, összehasonlíthatatlanul 
kisebb városban, és, az igazat megvallva, a 
távolságról alkotott másféle elképzelések 
mellett, a Maksimir tömegesebb felkeresése 
egy kivételes eseményhez – a ló vontatta 
villamos 1892-es beindításához - köthető. 
Teltek-múltak az századok és a park új 
attrakciókat kapott. 1925 óta itt van az Állatkert 
is. Valóban kellemes a három maksimiri tó 
egyike körül sétálni, melyen hattyúk és csónakok 
úsznak, s keményebb teleken, amikor még nem 
voltak sportcsarnokok, kedvelt korcsolyahelynek 
számítottak. A pavilonok és a nyári lakok, 
valamint a szobrok tovább fokozzák a romantikát. 
Jó társaságban, könyvvel a kézben, vagy csak 
úgy egymagában itt még jobban tudatába 
kerül a természet szépségének, és arra is rá fog 
jönni, hogy - a jelentős konkurencia ellenére – a 
Maksimir Zágráb egyik legkiemelkedőbb kötelező 
látványossága. Immáron negyedik évszázada 
haladnak rajta keresztül emberek és generációk, 
míg a Maksimir, örökké ifjan és szépen, itt marad. 
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Zágráb 
tengere
Nem fér hozzá kétség, hogy 

Zágrábnak megvan mindene, ami 

egy városnak kell, de van még 

valamije, amit egy szárazföldi várostól 

nem várna az ember: a tenger!

Különben is, milyen város is lenne 

az kirándulóhelyek és sport-

rekreációs központ nélkül, és milyen 

is lenne Zágráb a Jarun nélkül?! 

A zöldben gazdag új városrészek közvetlen 
közelében, a város nyugati részében 
alakították ki a Jarun és a Mladost 
rekreációs sportcentrumokat, valamint a 
még fiatalabb Bundek parkot. Ezzel tovább 
folytatódnak a hagyományok és azok 
újabb lehetőségei nyílnak meg Zágráb, az 
él-, és a rekreációs sport városa előtt.
Hétvégenként vagy akár a hétköznapokon, munka 
vagy iskola után, a Jarun a legmegfelelőbb hely 
a pihenéshez és a felüdüléshez. 1987-ben épült, 
amikor Zágráb volt a házigazdája a fiatalok 
nemzetközi sportversenyének, az Univerziádénak. 
Gyalogos ösvények, tavak evezőspályával, számos 
étterem és kávézó a jaruni központ jellegzetes 
hangulatának összetevői. Sok zölddel és tiszta 
tóval, valamint strandokkal, melyek nyáron 
felüdülést nyújtanak a városi hőségben, vannak 
itt még kerékpárutak, futópályák, minigolf, és 
itt van Európa egyik legjobb evezőspályája is. 
Nem csoda hát, hogy itt minden nap, s főként 
hétvégén ismerősök és munkatársak futnak 
össze, akik ugyan azzal a céllal érkeztek ide: 
pihenni és feltöltődni, hogy még felkészültebbek 
legyenek az új hét kihívásaira. És itt, - ahogy a 
még fiatalabb Bundek parkban is – sokan fognak 
alámerülni egy új világban, görkorcsolyázva, 
biciklizve vagy gyalogosan, hogy már másnap – 
üzleti öltönyben és teljesen más gondolatokkal 
a fejükben – kipihenten és lelkesen ismét a 
mindennapi feladatoknak szenteljék magukat.
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Ha szeretne 
elmenekülni
És ha arra is vágyna, hogy elmeneküljön, 

hogy otthagyja a mindennapos városi 

strapát, nem kell messzire mennie. 

Zágráb a Sljemére „támaszkodik”, egyben 

egységet alkot vele, épp ő egészíti ki 

azon hozzávalók listáját, amelyekkel egy 

emberléptékű városnak rendelkeznie kell. 

És Zágráb rendelkezik ezzel! Mert egy ilyen 

adottságokkal megáldott városnak nem 

lennének elegendőek utcái és terei, ha 

nem lenne egy sajátságos „intézménye” – 

a kirándulóhely és síterep, ahol telenként 

a versenyeken a világ sí elitje gyűlik össze. 

Nehéz lenne megmondani, hogy a Sljeme, a 
Medvenica-hegység legmagasabb csúcsa mikor 
is a legkedvesebb a zágrábiaknak – vajon télen, 
amikor ott síelnek és szánkóznak, avagy nyáron, 
amikor a városban elviselhetetlen hőség elől 
nyújt menedéket, ősszel-e, amikor az elképzelhető 
összes színben pompázik, vagy tavasszal, amikor 
velünk együtt ő is ébredezik… Egyébként éppen 
itt indultak első sílépéseikkel a világ síelitje 
felé vezető győzedelmes útjukon Janica és Ivica 
Kostelić. Manapság – minő szimbolika - a Sljemen 
találkoznak a világ sí nagyágyúi és rendeznek 
nemzetközi síversenyeket. A zágrábiak és az 
ő vendégeik egyszerűen szeretik a Sljemét…
Gyalogosan vagy kabinos függőfelvonóval, 
egynapos kirándulás vagy egy hosszabb kiruccanása 
keretében a kellemes hangulatú menedékházak 
egyikében, melyek szállást és felüdülést nyújtanak, 
a Sljeme kihívás és mágneses vonzerő egyben, míg 
a Medvednica egésze Zágráb egy újabb természeti 
kincsestára. Húsz egynéhány évvel ezelőtt 
ugyan is a Medvednica nyugati, magasabban 
fekvő részét, melynek területe nem kevesebb 
mint 228 négyzetkilométer, természetparkká 
nyilvánították. Számos hegyi ösvényén túl 
természeti látványosságként szolgál a Veternica 
is, Horvátország egyik legnagyobb barlangja. 
Romantikájára azonban ráerősít a Medvevár is, 
Horvátország egyik legnagyobb középkori erődje, 
melyet még a XIII. században emeltek, s melyet 
mint egy tíz évvel ezelőtt újítottak fel, ami óta 
új szerepet is betölt – itt helyezték el ugyan is a 
Haza ismeretlen védőjének állami emlékszobrát.
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Szívbéli 
város
Reggel, vagy a nap vége felé 

a zágrábi terek egyikén vagy a 

Felsőváros csendjében … rá fog 

jönni arra, hogy Önt különleges 

szálak fűzik Zágrábhoz. Ki is tudná 

megállapítani, hogy melyik pillanatban 

jön létre a különleges és mindörökké 

emlékezetes találkozások kémiája? 

Abban azonban biztosak vagyunk, 

hogy Zágráb ezentúl Önnel és Önben 

él. És Ön, ha már a bőröndjeit pakolja 

és búcsúzni készül, soha sem fog 

teljesen elmenni, hiszen vannak 

olyan emberek, városok és helyek, 

melyektől, ha búcsút is veszünk, épp 

csak azt mondtuk - viszontlátásra.
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