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A hegyek közé zárt ékszerdoboz

Bosznia-Hercegovina fővárosa egyszerre keleties és nyugatias, egyszerre 
hordozza a török hódoltság és az Osztrák–Magyar Monarchia bélyegeit. A 
városi közlekedés gerincét alkotó villamoson utazva néhány perc alatt egy 

kis Isztambul, majd egy kis Bécs tárul elénk, s mire a történelem évszázada-
inak mozaikjai összeállnának, már a jugoszláv éra lakótelepei és napjaink 

modern épületei között csattog a jó öreg Tatra.

Az egykori Jugoszlávia utódálla-
mai közül az egyik legvarázsla-
tosabb a hegyekben, folyókban 
és a kilencvenes évek megrázó 

eseményei emlékeiben bővelkedő Bosz-
nia-Hercegovina. A délszláv háborút lezá-
ró daytoni békeszerződés 1995-ben arról 
rendelkezett, hogy az ország területének 
51 százalékát (déli és középső részét) a 
Bosznia-Hercegovinai Föderáció bosnyák 
és horvát lakosság, az északi karéjt pedig a 
Szerb Köztársaság alkotja. A megosztottság 
tehát a háború után is megmaradt.

Megosztottság 
és kiegyensúlyozottság
Az ország kettősségét közlekedése is 
mutatja: két vasúttársaság osztozik az 
összesen mintegy kilencszáz kilométeres 
hálózaton, amelynek személyforgalma 
gyakorlatilag elhanyagolható. A távolsági 
közlekedésben a személygépkocsi mel-
lett a buszok uralják a terepet, a vasút 
nem kap jelentős funkciót: Szarajevó-
ból naponta mindössze tizenhárom vo-
nat indul és érkezik; ezek alig fele helyi 
vonat, a többi a Zágráb–Ploce távolsá-
gi és a budapesti kapcsolatot jelenti. Ez 
utóbbi, mindössze kétkocsis nemzetközi 
„gyorsvonat” – a maga 50 kilométer/órás 
átlagsebességével – egyik nap a MÁV-ko-
csin kívül a Boszniai Szerb Köztársaság 
(ZRS), másik nap a Bosznia-Hercegovi-
nai Föderáció vasúttársaságának (ZFBH) 
kocsiját továbbítja – a megosztottság és a 
kiegyensúlyozottság jegyében.

A hozzávetőlegesen négyszázezres 
Szarajevó – népszámlálás a délszláv 

háború óta nem volt – hegyek közé 
rejtett, nyüzsgő nagyváros, a török hó-
doltság emlékeit őrző keleties varázzsal. 
A hangulatos belvárosi bazár, valamint 
számos mecset emlékeztet a mintegy öt 
évszázados török időszakra. A városban 
keletről nyugat felé haladva a XIX. szá-
zad végi és XX. század eleji, monarchia 
korabeli épületek váltják a belváros kö-
zépkorias hangulatát, majd hivatali és 
bevásárlónegyed, azt követően pedig 
mintegy tíz kilométeren keresztül lakó-
telepek és félbehagyott, vagy folyamat-
ban lévő építkezések alkotják Szarajevó 
fő tengelyét.

Másfél vonal, hat viszonylat
A szarajevói villamos története megle-
hetősen messzire nyúlik vissza: még az 
Osztrák–Magyar Monarchia idejében, 
1885-ben jelent meg az első lóvasút, rá 
tíz évre pedig a villamos – az elsők egyi-
keként Európában. A város kelet–nyugati 
tengelyét tárják fel Szarajevó villamosai. 
Ahhoz képest, hogy alapvetően egy köz-

lekedési tengelyről van szó, mégis meg-
lepően sok, hat viszonylat közlekedik. 
Ezek a járatok nem hat különböző irányt 
jelentenek, hiszen a fővonalból mind-
össze a belváros szélén lévő főpályaud-
varnál van kiágazás. A hat viszonylatból 
a legfontosabb a 3-as, amely a belvárost 
(Baščaršija) köti össze a lakótelepeken 
keresztül a szomszédos településsel, 
az ötvenezres lakosú Ilidžával (ejtsd: 
Ilidzsa). A 3-as valójában az alapjárat, 
a vonal teljes hosszában közlekedik, 
hétköznap és hétvégén is átlagosan 4-6 
percenként jár napközben, menetideje 
a 12 kilométeres úton 40 perc felett van. 
A pálya állapota sok helyen leromlott, a 
legtöbb helyen a villamos 30-40 kilomé-
ter/órával, a belváros forgatagában ennél 
még lassabban halad. A külső szakaszok 
azonban ötvennel járhatók.

A villamos üzemideje reggel öttől este 
tizenegyig tart. A belvárost a pályaud-
varral összekötő 1-esen és a pályaudvart 
Ilidžával összekötő 4-esen kívül a 2-es 
és az 5-ös a belváros, míg a 6-os Ilidža 
felől jelenti a 3-as betétjáratát – ezek a 

Classic K2-es halad a belvárost megkerülő óriáshurok déli, Miljacka-folyó mellett 
vezető szakaszán

Érdemi hivatásforgalomról szó sem 
lehet: a napi tizenhárom pár vonat 
egyike várakozik a főpályaudvaron 

2008. július 28-án

A város speciális vasútja a lakóházak 
alatt vezető sikló



66   INDÓHÁZ |2009. FEBRUÁR INDÓHÁZ |2009. FEBRUÁR   67

A szarajevói villamos eredetileg 760 milliméteres nyomközzel épült meg, és csak 1960-ban építették 
át a pályát normál nyomtávolságúra. Ennek oka az volt, hogy a bosnyák fővárost először keskeny 
nyomtávon kötötték be a Monarchia vasúthálózatába (1882. október 4-én futott be a város pálya-
udvarára az első szerelvény), így a villamost is ehhez igazították. A keskeny vágányú „nagyvasút” és 
a közúti vasút természetesen összeköttetésben állt egymással, a tehervagonokat az eleinte lóvas-
úti, később pedig villamosvágányokon egészen a városközpontig szállították. A villamos forgalmát 
megalapozta a vasútállomás várostól való távolsága: a belvárosig mintegy három kilométert kellett 
megtenniük a vonattal érkezőknek.

Mivel Szarajevó egy kelet–nyugat irányú völgyben terül el, amelynek keleti végét egy szűk szoros 
zárja le, a városba betérő vasútvonal is szárnyvonaljelleget mutatott: Rajlovac városrésznél egy del-
tavágányon át lehetett északra, Bosznabród (Bosanski Brod), illetve 1891-től délre, Mostar és Ploče 
felé továbbhaladni.

A várost érintő kisvasúti hálózat 1906 júliusában bővült tovább, amikor megépült a keleti vasút 
Uvacig tartó első szakasza. Ez a pályaudvartól mintegy két kilométerre, Čengić Vilánál ágazott ki a fő-
vonalból egy deltavágánnyal, és folyamatosan emelkedve délről egy félkört leírva kerülte meg Szarajevó 
belvárosát. A belvárossal megközelítőleg egy vonalban, a hegyoldalban helyezkedett el Bistrik állomás, 
ahova egy, a városképet sokáig meghatározó viadukton át futottak be a szerelvények.

A normál nyomközű vaspálya 1947-re érte el Szarajevót, ennek Sarajevo Novo nevű állomása 
néhány száz méterrel közelebb épült meg a belvároshoz, mint a kisvasúté. Természetesen a keskeny 
vágányokat is meghosszabbították idáig. Ploče felé 1966-ban készült el a nagyvasút, ekkortól kezdve 
már csak keletre indultak Bistriken keresztül a kisvasúti járatok. Ez a vaspálya 1978. május 28-án 
szűnt meg – helyébe sosem épült normál nyomközű pálya. A bistriki viaduktot elbontották, az egy-
kori nyomvonalon ma országút halad.

 » FI

KISVASÚT A VÁROS FELETT
járatok végig a fővonalon közlekednek. 
A közös szakaszokon hétköznap egy-két 
percenként követik egymást a villamo-
sok, kihasználtságuk magas. Hétköznap 
hetvenhét villamos járja Szarajevó utcá-
it, hétvégén körülbelül ötven. Bizonyos 
napszakokban a betétjáratok nem, vagy 
csak részben közlekednek, erre utaló in-
formációk azonban csak elvétve érhetők 
el. Egy-egy elcsípett menetrend a meg-
állókban lévő trafi kok oldaláról derül ki, 
ez alapján például az 1-es és 4-es, nem 
fővonali villamosok hétköznap 12, hét-
végén 22-36 percenként közlekednek, 
indulási idők azonban nincsenek meg-
adva. Néhány felújított kocsit leszámít-
va utastájékoztatás a járművön kívül és 
belül sem létezik. A legtöbb villamoson 
sem vonalhálózati térkép, sem az adott 
viszonylat megállói nincsenek feltüntet-
ve, a megállókat a vezető nem mondja 
be. A villamoson csak kívülről, elölről 
derül ki a viszonylat száma.

Változatos járműpark
Szarajevóban zónaalapú tarifarend-
szer van, a jegyek papíralapúak, 
mágnescsíkkal ellátottak, és a jegykeze-
lés során pontos információk kerülnek 
rá. A vonaljegy ára 1,6 KM (konvertibilis 
márka), amely megközelítőleg 205 forint 
(2007. őszi adat).

A villamoshálózatot a kezdeti 760 
milliméteres nyomtávról 1960-ra építet-
ték át normál nyomtávúra. A városban 
megjelenő járművek ekkor a washingto-

legtöbb járművet átépítették, és előre 
került az áramszedő – mindössze két-
három, forgalomban lévő kocsit hagytak 
meg az eredeti állapotnak megfelelően. 
Egészen szokatlan látványt nyújt az egy-
oldali ajtós, de hátsó áramszedős kocsi. 
A legtöbb K2-esen „egész alakos” rek-
lám található, hagyományos festésű ko-
csi csak mutatóban akad.

A kilencvenes évek végén, a háború után 
átalakult a város villamosjárműparkja. 
Részben a sérült kocsik és a leromlott 
műszaki állapot feljavítására a kilenc-
vendarabos K2 Tatra-állományhoz kü-
lönböző villamosok érkeztek: KT8D5-ös 
nyolctengelyes Tatrák részben Csehor-
szágból, részben pedig a miskolci Tatrák 
négy testvérét vásárolták meg a kassai 
közlekedési vállalattól. Ezek legtöbbje 
már egyirányúvá átalakított. A Tatrák 
mellett üde színfolt a Bécsből érkezett 
E1-es állomány. A kocsik eredeti fehér-
piros festésükben pompáznak Szarajevó 
utcáin a Monarchia kimondatlan után-
érzéseként.

Megjelentek a K2-es Tatrák felújított, 
két- és háromrészes (utóbbi alacsony-
padlós középrésszel ellátott) változatai 
is. Satra 2 és Satra 3 névre hallgatnak, 
és a cseh Pars Šumperk cégnél, illetve 
később, helyben építették át a járműve-
ket. Némely eredeti K2-es Tatra és átépí-
tett Satra-társai is a csehországi Brnóból 
származnak.

ni villamosközlekedés felszámolását kö-
vetően megvásárolt PCC-kocsik voltak, 
amelyek közül egyet eredeti állapotúra 
újítottak fel.

A villamosjárműpark rendkívül válto-
zatos: a fl otta alapja a K2-es, egészen 
pontosan az egykori Jugoszláviának 
gyártott K2YU típusú, csuklós Tatra-villa-
mos. Korábban húsz T3-as (T3YU) Tatra 
is közlekedett, mára azonban már csak a 
kocsiszín területén maradt belőlük. Ere-
detileg a szarajevói K2-es Tatra-járművek 
áramszedője hátul volt (a hatvanas évek-
ben használtan, Washingtonból vásárolt 
PCC-kocsik utánérzéseként). Mára a 

A 71-es pályaszámú Vasingtonac a ko-
csiszínben – ezt a példányt őrizték meg 

a washingtoni eredetű PCC-kből

A szarajevói vasútállomás előtti téren található az ide vezető szárnyvonal hu-
rokvégállomása. A képen egy washingtoni eredetű PCC-kocsi látható 
(fotó: Fodor Illés gyűjteményéből)

Alacsonypadlós középrésszel ellá-
tott, Satra 3 típusú villamos egy termé-
szetes úton füvesített pályaszakaszon

K2-esek kavalkádja a délutáni 
csúcsforgalomban

Hátsó szedős classic K2-es a pályaud-
vart kiszolgáló szárnyvonalon
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A szarajevói trolibuszok története nem nyúlik 
vissza túl messzire az időben: 1984. november 
23-án adták át az első vonalat. A hálózat 1992-
ig üzemelt, majd nagy része megsemmisült 
a város ostromakor. Az üzem a háború után 
indult meg újból, ma a 24 kilométeres villa-
moshálózatot 22,5 kilométernyi trolibuszvonal 
egészíti ki.

TROLIBUSZTÖRTÉNET

A villamos is aluszik
Hétvégén kizárólag az öreg K2-es Tatrák 
közlekednek, a felújított, alacsonypadlós 
középrészt is tartalmazó kocsik, a bécsi 
E1-esek és a csuklós KT8D5-ösök állag-
megóvás miatt és a vandalizmus elkerülé-
se érdekében a kocsiszínben pihennek.

A villamost hozzávetőlegesen ötven 
autóbusz- és negyven minibuszvonal, va-
lamint öt trolibuszviszonylat egészíti ki. 
Utóbbiakon a Skoda-trolikat felváltó, java-
részt a németországi Solingenből szárma-
zó kocsik közlekednek, nyugdíjaséveiket 
töltve a szarajevói hegyek között.

A közlekedési érdekességek között emlí-
tésre érdemes a sikló, amely a város észak–
déli tengelyétől (Alipašina) nem messze, 
egy dombra épült, nehezen elérhető la-
kónegyed két szintjét köti össze a belváros 
északi részével. Eredetileg négy sikló létesült 
a nyolcvanas években, ebből ma már csak 
kettő üzemképes, és egy is bőven kielégíti 
a csekély forgalmi igényeket.

» kép és szöveg: Ekés András

Solingenből érkezett, háromtengelyű trolibusz a 102-es viszonylaton

A város fölött haladó keleti vasút vonala az alagútból kiérkezve rákanyaro-
dott a viaduktra, majd behaladt Bistrik állomásra. A színezett képeslap 1916 körül 
készült (Fodor Illés gyűjteményéből)

A modern építészet szele Szarajevót is elérte: klasszikusnak éppen nem nevezhető 
mecset előtt várakozik a kocsiszínből forgalomba álló hagyományos színezésű, de 
már első szedősre átépített 292-es pályaszámú K2-es 2004. szeptember 25-én 

(fotó: Fodor Illés)

A modern építészet szele Szarajevót 
is elérte: klasszikusnak éppen nem 
nevezhető mecset előtt várakozik a 
kocsiszínből forgalomba álló hagyomá-
nyos színezésű, de már első szedősre 
átépített 292-es pályaszámú K2-es 
2004. szeptember 25-én 

(fotó: Fodor Illés)

A modern idők szele: magaspadlós Satra 2 típusú villamos a 3-as viszonylaton

A Monarchia hangulatát idézi a Bécsből érkezett E1-es villamos Szarajevó belvárosában

Egyirányúsított KT8-as halad a fővonal nyugati részén. A felvételen látható villamosok nagy száma munkanapi, csúcsidei 
követésre utal
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