
Ma mar a budabrsi polgarok tekin-
telyes hanyada csodalkozhat a cim-
beli kapcsolatra. Mar tbbb mint tizen-
ket eve nem kbzlekedik telepule-
sOnkhbz vilamos. Az aut6palya tulol-
dalan megepOlt egykori hurokva-
ganynak (es aut6busz-vegallo-
masnak) ma mar nyomai sem latha-
tok, mindent a buja nbvenyzet foglal
el.

A mai Szent Gellen ter es Budafok
kbzbtt 1899. szeptember 19-en indult
meg a helykbzi villamoskOzlekedes.
191 Q-ben vetodbtt tel a kOzsegOnket
is erir)to szarnyvonal megepitese
Meg ugyanebben az evben megtbr-
tent a kOzigazgatasi bejaras. A mai
Budafok-forgalmiteleptol Budabrsbn
at Tbrbkbalintig csakhamar megepOlt
a kettos vaganyu villamositott helyi-
erdeku vonal (13,4 km hosszban). A
Kamaraerdonel hurokvagany epult
es a teljes vonalon mar az 1914. juni-
us 23-i megnyitaskor engedelyeztek
az akkor nem csekely 50 km-ora se-
besseget.

1942-berl megepOlt a Moricz Zsig-
mond kbr1eren a ma is ismer1 kbz-
epulet, az uj vegallomasi hurokvaga.
nyokkal. Ezutan bevezettek a betujel.
legeS kbzlekedest ugy mint" T" Tb-
rbkbalint, "0" Budabrs relaciojaban a
Moricz Zsigmond kbr1,errol.

1963-ban a Ibid HEV-kocsikat fel-
valtottak a sarga villamosok. Idokbz-
ben kiderOlt, hogy a kettos vaganyra
forgalmi igenyek szerint nincs is
szOkseg, es a masodik vilaghaboru
utan (mivel sulyos az anyaghiany)
felszedtek es mashol raktak Ie az
egyik sfrpan. Az egykori HEV-vonal
a Kallai Eva U.- Tbrbkbalinti ut-Baross
utca- Tbrbkugrat6 alia utvonalon ha-
rorn belterOleti es ket kOlterOleti meg-
alloval latta el telepulesOnk forgal-
mat. A Baross utca elejen a kbvezet
meg ma is arulkodik az egykori vonal-
vezetesrol.

Erdekes. hogy a villamos egy rbvid
ideig bejbtt a faluba es a Marx Karoly
utcanal volt a vegallomasa. (A tbrbk-
balinti vonalreszt elbontottak.) 1964-
re keszOlt el a fentiekben mar emfiten
faluszeli uj vegallomas.

Ma a vilamos csak a Kamaraerdoig
jar, annan a 88-as autobusszal jutha-
tlJnk csak beljebb.

Talan nemcsak multja van Buda-
Orsnek a villamossal, mer1 a legujabb
elkepzelesek szerint az 1-es gyorsvil-
lam os az uj lagymanyosi hidon at jOn-
ne Budara es Kelenfbldbn keresztOI
egeszen a sasadi viragpiacig kbzle-
kedne.
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