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Nyolcvan éve törtél1t...
Úipest az 191 8-79-es forradalmi időszakban

Újpest az l. világháború időszakában

A Szerbiával való hadiállapot beállta után
elsőként a 16. lóavató (pót lovazó) bizottság
kezdte  meg tevókenységét '  ame ly  a  k ö z ö s
hadsereg részére 139 lovat vásárolt 700 és 1200
korona közti áron, továbbá ,,mozgósította,, az
újpesti kereskedőknek és fuvarosoknak bérbe
adott lóá1lományt.

A v i lághatalmak hadbalépése, valamint a
szerbiai katonai kudarcok elkerülhetetlenné tették
a tartalékos személyi ál lomány mozgósítását,
minek ..köszönhetően'' a városi tisztviselői kar
túlterheltsége soks zotosára nőtt ,  miv e| az
a|ka|mazottak köze 1 5 0% - a katonai szo|gáIatr a
vonu l t  be .  A  bevonu l tak  csa ládtag ja inak
segélyezésére rövidesen megalakították a Polgári
Segítő Bizottságot, amely mát az 1914-es év
hátralévő hónapjaiban közel 3000 személynek
keresett munkát,  és adott k isebb-nagyobb
pénzsegélyt.

A város hatósága' hogy tovább enyhítse a
lakosság szenvedéseit, három népkonyhát állított
fel, s egyúttal erélyesen föllépett az é|e|miszer
árak indoka|at|an drágítói ellen.

Az újpesti kozgyűlés 486. számű rendeletének
a|apján két hadikórÍ.ázat állítottak felr, az egyiket
150 sebesü l t  részére a  Fő i sko la i  Szoc iá l i s
Telepen, a másikat pedig 300 sebesüirt számára a
Viola utcai elemi iskolában.

Az első sebestiltszállítmány 191'4. október 8-
án érkezett 292 sebesülttel a Rákospalota-Újpest
vasútá|lomásra. Innen a BÚR (Budapest-Újpesr
Rákospalota) vil lamos vasút tehervil lamosai

vontatták a sebesültekkel teli vagonokat a kijelölt
s ziiks é gk órbáza|<ho z.

A növekvő háborús veszteségek szükségessé

tették az i$abb sorozásokat. A sorozásl. az 1893.,

1894. és 1895. évi hadkötelesekkel kezdték, és a
sorozásra kerültek mintegy 5 8,5oÁ- át ta|á|ták
katonai szo|gá|atr a alkalmasnak.

Az un' ,,B-osztályú népfelkelők' ', azaz aZ
1 878-tól 1 890-ig terjedő korosztályok (nagyjából

7000 személy) sorozását.I9l4. november 14. és

december 31. kozött folytatták le.
A v i lágháború további esztendői  a város

történetének szempontj ából eseménytelenül teltek
el. Újpest felső vezetése is sokáig vá|tozat|an
maradt, mígnem 1918 májusában dr.  Mik lós
Anta l  po lgármester  megromlot t  egészségi
á|Iap oÍár a hivatkozv a lem ondott po sztj áról.

Helyére a kozgyu|és május |4-i határozata

a|apján dr. Ugró Gyula nyugalmazott polgár-

mester lépett, akinek szűk fél év múlva szembe
ke l le t t  nézn ie  é1ete  add ig i  l egnagyobb
kihívásával:  1918. október 31-én Budapesten
kitört a forradalom.

A po|gári demokratikus forradaIom
időszaka

A frontok összeomlása után a Monarchia
területén egymás után törtek ki a forradalmak, s
alakultak a kül önféle Nemzet i  Tanácsok.
Budapesten 1918. október 25-én alakult meg a
Nemzet i  Tanács a Károly i .pátt ,  a Polgár i
Rad iká l i s  Pá r t  és a  Szoc iá ldemokrata  Pár t
részvéte léve l .  A  Nemzet i  Tanács  e ln ökéü l
Káro ly i Mihályt v á|asztották. U gy anezen a napon

* A sze|zií az ELTE levélÍtÍr-szakos hallgatója, helytörténeti kutató
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diák- és katonatanács is alakult. A katonatanács
jó  részét az orosz fogságbó| hazatért ,  S
marxizmussal ',fertőzött'. katonák tették ki, akik a
lehető legrosszabb időpontban |áttak hozzá a
hadsereg szétzt i l les  z téséhez: Magy arország
határaihoZ egyre közeledtek az antant és az
új onnan kreált áL|amalakul atok egys ége i.

Az  ok t óbe r  28 - i  , , l ánchíd i  c sa ta ' '  véres
eseményei  után a rendőrs ég már nem mert
tevőlegesen közbeavatkozni, s szabad folyást
engedett az esemónyeknek. Két nappal'később,
1918. október 30-rán a késő esti órákban kitört a
forradalom.

Ekko r  Ú jpes ten  még v i s zony lagos  c send
honolt, bár a |ánchídi vérÍiirdő elleni tiltakozásul
28-án este kisebb megmozdulásokra került sor.

október 3l-én reggel ahivata|ába érkező
polgármestert az irőaszta|án az a\ábbi két sürsönv
várta:

, ,Po lgármester!  A Nemzet i  Tanácstó l ,  A
maqyar nemzet i  tanács átvette a kormánv
hatalmát az egész bpesti.helyőrség és az ,ga,,
államrendőrség nagy lelkesedéssel mellé állott.
Minden vidéki várost felszólítunk, ho8y
csatlakozzon azonnal az egyedül tÓrvényes
kormányhoz, a nemzeti tanácshoz. Ez a távirat
kiplakatírozandó! A magyar nemzeti tanócs
vé gre haj tó bizotts ága.,,

,,Polgármester! Tudomás és közhírré tétel
végett kÖzlöm, hogy Károlyi Mihály elnöklete
alatt október 3I-én a népkormány megalakult a
fővárosban, a közrend és a nyugalom helyreóllott.
Felhívom, hogl a közrend megóvósa érdekében
az ]9]4. évi 290' bizalmas rendeletemnek meg-

felelően a polgárőrséget szervezzék meg' a
SZeSzes italok kiszolgálását a szükséghez mérten
korlatozzák, a hatóságok és haditermény
bizományosa i  őr izetében levő éle lmiszerek
megőrzéséről és biztonságba helyezéséről
gondoskodjanak' az esetleges népmozgalmakat,
néptanácsok alakulásat ne akadályozzák,
jelenlétükkel és tapintatos kozremííködésükkel
iglekezzenek azokat a túlzasoktól visszatartani és

a közrend fenntartására irányító működésak
céljaira megnyerni és felhasználni, koztöm, hog/
a csendőrkerületi parancSnokság a szárny
paranCSnokságok útján utasította a csendőr-
őrsöket, h,gy a megalakult, kormany rendel-
kezés ére állj anak. Alispán.,,

A táviratok és az időközben Újpesten is lábra
kapó forradalmi mozgalom hatására a polgár-
mester este 6 őrára k özgyűlést hívott össze,
melyen a közgyíi\és szervezetét megszüntetve -
de egyben annak minden joghatóságát meg-
hagyva - megalakították az Újpesti Nemzeti
Tanácsot. A Nemzeti Tanács elnöke a november
1-én tartott első ülésen mepivá|asztott egykori
polgármester, dr. Ugró Gyula lett. A Nemzeti
Tanács a felmertilő költség fedezetére egy hat
tagú adókivetőbizottságot hozott létre, valamint a
rend fenntartása érdekében megszervezték a helyi
Nemzetőrséget.

Ezze| párhuzamosan a gyárakban megszerve-
ződtek az első munkás rendfenntartó alakulatok
is,  amelyekhez hamarosan csat lakoztak a
városban á l lomásozó  katonák  és a  katona i
rendőrség. (Ezt az ún. ''Munkásőrséget'' novem.
ber 1O-éig bezárő\ag lassan elsorvasztották, és
beo lvasz to t ták  a  Népőrséggé á tkeresz te l t
Nemzetőrségbe.)

November 2-án a közel 4000 fós köztársaság-
párti nagygyűlésen jelentős számban jelentek
meg aZ újpesti munkások is, akik előtt Miklós
Móric, a későbbi direktóriumi elnök mondott
beszédet. Szintén ezen a napon alakult meg a
Budapesti Munkástanács, amelybe a szervezeti
szabá|yzat értelmében az újpesti munkások két
tagot delegálhattak.

Ek ö zben a  kormány fe le l ő t len  ígérete i
gazdasági katasztrőfát idéztek elő a városban. A
hadügyminiszter ugyanis e lrendelte, hogy a
rászorulóknak egy összegben f izessék ki  a
november-december havi hadisegélyt, de erre az
üresen tátongó városi kassza miatt nem volt mód.
Bár az újpesti Nemzeti Tanács egymillió koronás
kö lcs önért fo lyamodott a vármegyéhez, a
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kifizetéshez senki sem fűzött túl nagy reményt.

Mindeközben egyre terjedt a miniszteri rendelet

híre ,  s  a  segély  igény lő i  a  Városháza  e|é

vonultak, hogy követeljék a pénz kifizetését.

Ekkor a tömeget dr. Ugró Gyula még szép szóval

szét tudta oszlatni, de várható volt, hogy az

e légedet lenség hamar  nyí l t  |ázongásba fog

átmenni.
Ekkor azonban a Rákospalota-Újpest vasút-

állomásra befutott egy, a német hadseregnek

utánpótlást szá||itő szerelvény, aminek teljes

rakományát a nemzetőrség lefoglalta. A nagyr észt

vágómarhákból á1ló hadiszá||itmányt az

elöljáróság az újpesti vágóhídon értékesítette' s aZ

így befolyt összegből  a hadisegély összege
kiutalhatóvá vá|t,  s ennek kösz önhetően a

lakosság és a város vezetése közti nyílt konfron-
táció eImaradt.

Újpestet épp ebben az időszakban érte el a

spanyolnáthának nev ezett súlyos influenza-
járvány, ami sz inte megbénította a város

hétköznapi életét. Az úz|etek zárva tartottak, a
hivatalok csak részlegesen működtek, majd dr.
Fadgyas Gyula városi tiszti főorvos rendeletére
az összes nyi lvános helyet -  iskolát '  mozit ,
mulatóhelyet és kávéh ázat - bezárták.

A súlyos közegészségügyi helyzetet tovább

rontotta, hogy a város élelmiszertarta lékai
kezdtek k imerülni ,  és a még meglévő áru a
feketekereskedelemben sokszorosára drásulva
jelent meg.

December közepén az anÍ.ant egy francia
katonákbó l  á | |ő  megszá l l ó  kü l öní tményt
vezényelt Újpestre, úgymond ',a rend fenntartása
érdekében''. A francia misszió megérkeztéve|. az
amúgy is halódó Népőrséget (Nemzetőrséget)
végleg feloszlatták.

A városi  igazgatás te l jes összeomlása
fenyegetett, ezért dr. Dóvény Jenő a munkás-
tanács nevében kérte, hogy a belügyminisztérium
a város élére nevezzenki egy kormánybiztost. A

december 23.i tanácsülésen dr. Földes István egy

deklarációt olvasott fel, melyben a polgári pártok

nevében megállapít otta,,, ... ho gy a kib ontakozós-

nak és a közigazgatas rendje helyreállítasának

egyetlen módját látják, hogy .a tobbséget alkotó

szocialdemokrata párt a város önkormányzatát az

egész vonalon átvenné, mert a késedelem az egész

lakos ság karára szolgál.,'
Az Újpesti Nemzeti Tanács I9I9, februar 3-án

tartotta utolsó ülését, melyen a Radikális Párt

képviseletében Grünbaum Gyula elnöktjlt. A
jelenlévők előtt dr. Dévény Jenő ismertette a

Néptanács megalakításáról rendelkező 1919. évi

VIII. néptörvényt' majd Negyedi-Szabő Béla,

Gráner Adolf és Kolumbán Miklós személyében
bizottságot je l ö l tek k i  a zárszámadások
ellenőrzésére.

I9L9. február 15-én a minisztertanácstól nyert

fe lhatalmazás a|apján Nagy Vince belügy.
miniszter kinevezte Újpest kormánybiztosául

M ik l ós  Mór i c  vo l t  o rszágos  munkás-

betegsegélyző pénztári tanácsost. Ekkor, hogy

személyes és politikai ellenfelét nevezték ki

Ú jpes t  vezető jéü1,  dr .  Ugró  Gyu la  i smét
lemondott a polgarmesteri.tisztségről. s helyette -

átmeneti jelleggel - Hoffer Mihály gazdasági

tanácsost jelölték ki a posztra.
Az I919. évi VIII.  néptörvény a|apján az

újpesti Néptanács 11 főből ál lt. Mikiós Móric

kormánybiztos ] szociáIdemokrata és 2-2
Károlyi- ill. Radikális párti politikust nevezett ki.

Az így összeállított testület első ülését I9I9.
március 3-án tartotta. E'zen a tanácskozáson
váLasztották meg a jogügyi, pénzugyi, gazdasági,

építési és szabályozási ,  kÓzegészségi igyi ,
tűzr endészeti, köze ll átás i, üzem i, piacrendészeti

valamint a fővároshoz val'ő csatolási bizottságok
tagtrait' továbbá az iparostanonc-isko|ai és az
óvoda-felügyelő bizottságot.

A néptanács örökölte elődje problémáit, igy a
közellátás szinte teljesen megszűnt' eltűntek az

alapvető élelmiszerek, Újpest lakossága tüzelő

híján a grófi uradalomhoz tartoző Palotai-erdő

maradványait dézsmá|ta. További súlyos

konf l iktusokat okozott a vasúti  k öz lekedés
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leállása, a postafbrgalom és a közegészségügy
cjsszeom l á sa. (E'z utóbb i a spanyoln átha-j árv ány
k öve tkezménye vo l t ,  ami  Ú jpes ten i s  sok
áldozatot követelt.)

A Tanácsköztársaság í33 napja

1919.  márc ius  2I -én a  Káro ly i -kormány
következetlensége miatt bekövetkezett a kommu-
nista hatalomátvétel' azaz a Tanácsköztársaság
kikiáltása. Újpesten ez aZ esemény nem okozott
kül<jnösebb fennakadást.  mivel  a város élén
Ugyanaz a radikális szociáldemokrata csoport
maradt ,  ame ly  mind ig  i s  együt tműk öd ö t t  a
Kommunista Párttal. Természetes tehát, hogy az
új hatalom megerősítette poziciójában Miklós
Mór i co t ,  ak i  e t t ő l  kezdve mint  az  újpes t i
direktórium elnöke tevékenykedett.

Másnap,  márc ius  22-én mega laku l t  a
Munkástanács ideiglenes végreh ajtő bizottsága,
továbbá a karhatalmi ügyek vezetésére Horgász
Sándort, főügyésznek dr.. Dévény Jenőt ,á{as,-
tották. Az Apáthy Sándorral és Potyondi Józseffel
kiegészülő direktórium március 24-énkezdte meg
tevékenységét. Egyútta| a termelési feladatok
szervezésére Helfgott Ármin szocializálási
népbiztost izemi biztossá nevezte ki.

A Forradalmi Kormányzőtanács március 26-i
rendelete a|apján megkezdődött  a városban
működő közép- és nagyüzemek .,szoc ializá|ása,,,
azaz á|lamosítása. A gyárak élére ún. '.termelési
biztosokat'' állítottak, akik kivá|asztásánál a
párthűség volt  a legfontosabb szempont. A
szocializáIási műveletet Helfgott Ármin
irányitotta. s mint a Munkastanács április 24-én
tartott gyűlésén ki fejtette :  , ,  Újpesten a
legnagyobb rendben tTrtént az üzemek
szocializálása és azok birtokbavétele' ''

Az  ápr i l i s  ] -én tar to t t  vá ros i  tanács-
választáson, melyen a szavazásra jogosultak
44oÁ.a, azaz 32.183 fó jelent meg, ,,természete-
Sen ' '  a  Munkás-  és Katonatanács  je l ö l t je i
,,győzedelmeskedtek'''

A direktórium tagjai Miklós Móric, Apáthy
Sándor és Potyondi József, az intézőbizottság
tagsai pedig Helfgott Ármin. Lőwy Sándor, ifi.
Szabó Ferenc' Fodor Károlyné, Paksi József,
Weisz Sándor, Babusák János, Fratrits János,
Páncél György, Bendesi Mihály, Markó József'
Kuschner János, Pick Ignác, Szatmári Sándor'
Újfalusi Bertalan, Heffner Nándor és Kálmán
lzidor lettek.

Pest megye Munkás- Katona- és Földmíves-
tanácsa április 26-án alakult meg. A 304 küldött
közül 12 főUjpestet képviselte.

Még április hónap közepe táján, Klie Gyula és
Horváth Lajos vörösőrök egy úriasan ölt özött
férfinél az egyik újpesti kocsmában sok pénzt
|áttak. E|határozták, hogy a pénzt minden áron
megszerz1k, ezért az ismeretlen férfit a Mauthner-
bőrgyár és a Duna közötti üres terÍiletre csalták,
és ott agyonverték. A bűntett elkövetése után
visszatértek törzshelyükre, ahol az egész,,akciót''
kitervelték.

Április 22. és 29, közott folyt a Vöröshadsereg
ún. gyári ezredeinek szervezése. A Budapest
környéki 12 munkásezredbő|a 11. és a 12, nagy
részben a Chinoin-gyár, a Schlick-Nickholson
Hajőgyár, az Egyesü|t lzző, a Mauthner és a
Wolfner B őr gy ár munkás aiból szerveződött.

Június 24-én a budapesti ,,monitor |ázadás,'
híre eljutott Újpestre is. A hír vétele után a
Mauthner  Bőrgyárban kommunis ta-e l lenes
felkelés tört ki, melynek során egy Liptrík és egy
Szathmáry nevű vörösőrt agyonlőttek. Az újpesti
Vörösőrség az ellenforrada.lmat leverte, és a
|áaadás vezetőit a Klein Sríndor vésztörvényszék
elé állították.

A vésztörvényszék Martinovich Bélát, Orczy
Karó Imrét és Papp Imrét ha|átra ítélte, akiket
június 25-én, i l letve június 26-án az újpest i
rendőrség udvarán végeztek ki.

Ugyanekkor a városi ellenállást Dezső Elemér
25 éves hivatalnok, Haj den Lász|ő 26 éves
festőművész, Rojcsek Lász|o i9 éves hadapród és
Szűcs János 30 éves sofőr próbálta megszervezni.
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KTALTVANY!

tlj pest város lakossá gához.

Az ántánt csapatok megszállották Újpest város területét. A város vézetését a városi
tanácsból, a rendőrség vezetőjébő|, a polgárság és munkáság 10.10 kiküldöttjéből
á l l ó  Intézőb izot ts i tg vet te át .  Ez az Intézőb izot tság a megszá l l ócsapat
parancsnokával, Bouiránu Viktor urral folytatott tanácskozmányok eredménye
gyanánt ezennel a következőket rendeli el:

l. A megszá||ő csapat tagiaival szemben senki ellenséges magatartást ne tanusitson.
Minthogy a megszállócsapat parancsnoka megigérte, hogy a lakosságot semmÍ

bántódás részükrőI nem fogia érni, ezért kérjük a lakosságot, hogy vetük szemben a
vendégiog alapján a |egnagyobb udvariassággal viselkedjék.

3. Foglalkozását mindenki zavarta|anul folytassa. Szabad idejét lehetőleg otthon
töltse.

lrni. A házmester tartozik nyilvántartani
egyrészt azt, hogy a házakban lakók közül
nincs-e idegen személy? 8 órán tul csak
bocsájthatók ki, vagy be.

ki nincs otthon, más résá, hogy a a házban
a bizottság engedélyével igazolt személyek

engedélyéve| lehpt az utcán tartózkodni.
6. A város területéről csak azlntézőbizottságengedélyével lehet távozni.
7 . A közbiztonság fenntartásáról egyrészt a megszálló csapat' másrés zt pedig az

Intézőbizottság írásbeli igazo|vánrtyal és balkarjukon viselt, abízottság pecsétjével ellátott
fehér karszallagos j árőrök gondoskodnak.

8. Akinek jogos sérelme van, forduljon panaszáva| az Intézőbizottság permanens
kiktildottj éhez (Yároshén I em. 12.)

Ujpesto l9|9. augusztus hó 5.

Az Intézőbizottság.
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Egy nagy fekete autóval jfuták Újpestet. Egy
szemtanú a gépkocsit a Werkner Bútorgyár előtt
|átta, és jelentette a csoportot VraÍkó Sándor
vorösőr-parancsnoknak, aki maga mellé vette

Szép Jánost,  Leonhardt Ferencet és Kovács
Istvánt, akik a Megyeri Yizmúné| szembe-
találkoztak az ellenforradalmárokkal.

D ezső ék autőj át nekirohanás s al m egáll ították,
és össztüzet zudítottak r á,

Az egyik sebesült utolsó erejével még hasba
lőtte Szép János vörösgárdistát, mire Ytafkő az
egyetlen túlélőt fejbe lőtte.

A kommunista vezetés az utolsó percig helyén
maradt, és amikor a román csapatok bevonultak a
városba' csak akkor hagyták el főhadiszállásukat.
A Városh ázán He|fgott Ármin és Il lés Béla
vezetésével semmisítették meg a terhelő adatokat
tarta|maző okm ány o kat.

Az algusztus 6-i román bevonulás után két
héttel a városi kozigazgatás helyreállt, és dr.
Miklós Antalt hívták meg polgármesternek.

A városi autonómia rész|eges
felfüggesztése

A románok k ivonu lása  u tán  a  vá rmegve i
alispán kérte a beltigyminisztertől Újpest uí.o,i
önállóságának felftiggesztését azzal az indokkal,
hogy a képviselőtestület ellenszegült a megyei
utasításoknak' és egyben a képviselőtestületet is
alkalmatlannak tartja a város vezetésére.

A belügyminiszter a 75125lI919..  IV. szám
a|att az alispán felterjesztésének eleget tett, és a
városi autonómiát felfiiggesztette.

Ahatfuozat után a megyei alispán a következő
határ ozatot kézbes íttette Új pestre :

,,Szám: 34426/1919 kig. Tórgy.. Újpest r.t.
város képviselőtestületének feloszlatása. dr.
Semsey Aladár Brassó vármegle főjegtzőjének.

A belügyminiszter Úr f. évi 75125 számú
rendeletével Újpest rendezett tanácsú város
képu i s el őt e stület ét felo szl atta.

Ennek következtében QZ ez idő szerint még nem

műkÓdő törvényhatósági bizottsóg helyett az

1886. évi XXII. t.c. 6]. paragrafusa alapján

Újpest varos vezetésével, illetve a képviselőtestü-

let hatásköré.hez tartozó ügyeknek elintézésével

t orv ény hat ó s ógi b iz to s i minő s é gb e n me gbízom.

Kész kiadásainak fedezésére Újpest város

terhére napi 40 koronat állapítok meg.
Budapest, 1919. évi október 1-jén.
Agorasztó s.k.',
Semsey hivatalba lépése után a polgármesteri

teendőkke l  d r .  F ö r sz te r  Ká lmán menekü l t
polgármestert bízta meg, Hess Pál árvaszéki

tilnököt pedig főjegyzővé nevezte ki.
1920 és I92I a város kozigazgatásának

újjászervezésével telt el. I920-ban a törvény-
hatósági biztos a gazdasági.ügyosztályt kültin
műszaki és gazdasági ügyosztá|yra tago|ta szét,
az adőúgyosztá|yt pedig adó és pénzügyi

o sztá|y r a v á|asztotta szét, G azdas ági tanác s o s s á

Kiss Ödon volt helyettes főjegyzőt, pénzigyi

tanácsossá  ped ig  Bánó  V ince  f őszámvevőt
nevezte ki.

I92l .ben újra bet ö l totték az a|jegyzői ,  a
számvevői, az a|számvevői, a nyilvántartői, a
számtiszti, az adőtiszti, az írnoki és műszaki tisai

állásokat.
1922-ben Újpest visszakapIa aZ 19i9-ben

elvett autonómiáj át, és az 1922. szeptembet 22-én

tartott képviselőtestületi válasaások után október
3.án megalakult az uj kózgyúIés.

FeIhaszná|t irodaIom:
- Gerencsér Miklós: Vör ös Kön1.v |9l9. Lakitelek. l993' Antológia

Könyvkiadó
- Láng Péter: A polgári demokratikus forradalom és a Tanács-

köztársaság. In: Gerelyes Ede (szerk.): Újpest tölténete. Budapest,

|971 ' Közgazdasági és Jogi Ktlnyvkiadó
- Dr. Ugró Gyula: Újpest 1 83 |.1 93 l . Sajtó alá rendezte: dr. Ladányi

Miksa
- Magyar városok XI' Budapest, 1932, Magyar Városok Mono.

grátiája Kiadóhivatala
_ Dr. Váry Albert: A vör ös uralom á|dozata Magyarországon.

(Reprint kiadás az et.edeti mű III. kiadása alapján') Budapest'

1993. HOGYF-Edit io
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Krizsán Sándor*

Uj pest töm eg közle kedésének
kronológiája
(1944-1 ggg)

Társaskocsi lovasút, villamosya sút
Egy település mindennapi életéhez nélkülöz-

hetetlen más helységekkel az á\land,ő közlekedési
kapcsolat fenntartása ' Ez a|ő| Újpest sem kivétel.
Gondoljunk csak arra, hogy az itt letelepedő
iparosok, kereskedők fő piaca a szomszédos Pest
városában volt, és ide jártak dolgozni az olcsó
lakásokat bérlo, Újpesten élő munkások is.

Így érthető' hogy néhány vá||a|kozómiért ebben
az irányban SzeÍvezte meg az e|ső közösségi
közlekedésre lehetoséget ádó omnibusz járatokat.
A feladat e||átásfua nagyobb cégek is jelentkeztek,
azonban már egy újítáSt bevezetve: a forgalmat
,,vaspályán'', Sínen bonyolították le. A lóvasúti
kocs i k  a  t á r saskocs i , , , gyo r skocs i ' '  u tasa inak
többszi ir ösét voltak képesek szá||ítani, ezzel
minőségi változás állt be az Újpest és Pest ktizotti
k öz lekedésben.  Sokan ennek k ösz önhetően
vá|asztották állandó lakóhelyül Újpestet. A község
beépített területe egyre nagyobb lett, a növekvő
távolságok leküzdésére a helyi forgalomban is résá
vettek lóvontatta járművek. A múlt század'végén a
vá ros i  koz l ekedésben  végbemenő  techn i ka i
fejlődés Újpestet sem kerülte el: a szemé|yszá||ító
vasúti kocsik vontatását lovak helyett a ,,lóerők''
vették át, územanyagként zab helyett a villamos
energia került alka|mazásra,

Villamos vasútjaink tcibb, mint egy évszéaadon
keresáül segítették elődeinket mindennapi ügyes-
bajos dolgaik intézésében, akár helyben' akfu a
fővárosban' vagy a szomszédos Rákospalotán

* A szerző Az Újpestt Helyíörténeti cffiiJzlekedéstiirténeíi kutató.

kellett azt megtennitik. Élettikhöz, aXX. századi
utcaképhez tartoztak Újpesten is'

Hogy villamossal ma hol, merre mehetünk? Mi,
újpestiek ezt tudjuk, ismerjük. S ha esetleg ez
irányú tudásunk bizonytalan, segítségül elővehe-
tünk egy napjainkbanhasználatos, Újpestet is
ábrázo\o térképet, melyen az územelő iáratok fel
vannak tüntetVe.

De hol jártak villamosok szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink életében? Mikor indult az omnibusz és
a lóvasút? Yá|aszt az a|ábbivázlatbő|kapunk.

Az egy értelműség kedvéért tanulmányo zás e|ihtt
egy-két megsegyzést kell tenni.

A dátumok mindig az adotÍ' esemény kezdeti
időpontját jel ö l ik még akkor is, ha két évszám
szerepel.

Az útvonalak ismertetéséúen az ut, utca' tér
nevek az adott kor szerinti elnevezéssel találhatók,
az e|ső k öz lésnél z fuoje|ben a mai  név van
feltüntetve. A névtelen' késobb elnevezett utciíkat a
,,ma,, szőval jelöltem meg.

Aláhúzássa l  emel tem k i  a v iszony latok
végállomásait, kiindulópontj ait.

Remélem, hogy ez az összeá||ítás (első vá|tozat)
hasznos adalék lehet a helytörténeti tómájú írások
sorában. Az itt jelzetszerűen említett események
kidol gozás a, az év számok pontosítása folyamatban
van'  és hamarosan bővebben k ido lgozva,
tanulmány formájában is a t' olvasó elé kerülhet.
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A társaskocsi

1844
Blum Ignác újpest i  vá||a|koző k izáró lagos

engedélyt szerez a Pest és Újpest közötti társas-

kocsi-közlekedés fenntartására. Az el ö l járóság

azonban a kovetkező feltételt köti ki: abírák á|ta|

meghatározott indulási órákat be kel l tartani,

ellenkezo esetben az engedé|yes elesik az egyedüli

fuvarozás jogától.

A pesti tanács még ez év végén engedélyezi a

pesti bérkocsis céh omnibuszainak üzemeltetését
- agyanezen az útvonalon. Ám ez a magas vite|díj

a|ka|mazása miatt hamarosan csődbe jut. 1845

tav aszátő| nem indítanak kocsit Új pestre.

1846
Blum járművei mellett Mildenberger Antal

kocsijai is megielennek. Az ebből fakadó állandó

vita ügye már Újpest község elöljárósága elé kerül.

Rendelet születik, mely kimondja: az ál lomás-

he1yen  egy i k  héten  B lum,  más i k  héten

Mil.denberger kocsijai álljanak elöl. Ha az egy1k

tulajdonos járműve megtelik és elindul, utána a

másik vál lalkbzó kocsija várja az utasokat. A

rendelet be nem tartása esetén büntetést kell fizetni.

Július 15-én megindul a vasúti forgalom Pest és

Vác kcjzött, melynek Pest felőli első megállója

ekko r i ban  még Pa lo ta  (Rákospa lo ta -U jpeS t )

állomás, melyet Újpestrol már társaskocsival is el

lehet érni.
1848. szeptember
Deutsch Jakab és Landesm-ann József  kap

engedélyt a Pest-újpesti forgalom lebonyolítására.

Még ebben az évben Blum Ignác beszünteti

üzemét' kocsijait leállítja.

1853. augusztus 6.

Újpest község tanácsának ülésén szabá|yozzák

az omnibusz-k<jzlekedést, ugyanis az akkori
v á||alkozők ( Steighoffer Jakab' Schwartz lzsák,
Deutsch Jakab' Hoffman Sándor és Fellner József)

saját belátásuk szerint üzemeltetik járműveiket,

nem nézve az utasok és a község érdekeit. Ezért

rendelet mondja ki azaugusztus 7. és november 1.

k öz ö t t i  időszakban , ' . . '  ha ö t  személy a kocs in

összegyűlnek,  e l induln i  tar toznak,  e lősz ö r i

elmulasztás esetében 5 pengő forinttal, másodízben

pedig 10 pf-tal fognak büntettetni,, ,

18ó6.
A lóvasúti forgalom megindulásával a Pest és

Újpest közötti viszonylatban a társaskocsi-j áratok

megszűnnek, i l letve Újpest helyi forgalmában,

mint bérkocsik vesznek résÍ.

A |óvasút

1863
Gróf Károlyi Sándor beadványt intéz a m. kir.

helytartótanácshoz, melynek tát gy a a Pest-új pesti
lóvasúti vonal terve.

1864. november 17.
Megkezdődnek a tárgyalások a lóvasút ügyében.
1865. ánril is 22.
Kiadják az épitési engedélyt.
1865. május 22.
Megalakul a Pesti Közúti Vaspálya Társaság

(PKVT). Elnöke - a lóvasút.nagy szorga|mazőja
- gróf Károlyi Sándor.

Á Pest-újpesti lóvasút ünnepélyes megnyitúsa

1866. július 30-dn

1866. augusztus 1.
Pest. Széna (Kálvin) tér és Újpest (a mai vasúti

híd) k öz ö t t  megindul  a menetrend szer int i

forgalorn. A vonalat a PKVT üzemelteti. (Az

ünnepélyes megnyitót július 30-án délután tartják.)

1868. október 7.
Megépül az l866-ban megnyitott vonal Pest-
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Ujpest határa (a mai vasúti híd) és a téli kikötő egyesüléséből létrejött Budapesti Közúti Vaspálya
zárótöltése (Aran}u János utca) közötti szakasza. Társaságnak (BKVT).

1869. július 4. 1895. március

l l

A k özmunka- és koz lekedésügyi  min iszter
Vogel Péter, Basch Fülöp, Wolfner Gyula és társa,
Gyengo Lász|ő ,  F lesch Mór icz ,  E isz  Adol f ,
Eppinger Farkas és Stern Ignác részére engedélyt
ad a PKVT újpesti állomásától Újpest területén át
Rákospalotára közlekedó lóvonat építésére. (Az
engedélyesek jogukat  1 870.ben gró f  Káro ly i
Sándorra ruházzák át.)

1871. augusztus 28.
Károlyi gróf elnökletével megalakul az Újpesr

Rakospalotai Lóvonatú Vaspálya Rt. (URLVT).
1872. május l.
Megindul a forgalom az Újpest-rákospalotai

vonalon. (Hivatalosan csak május |3-án adják át,)
Útvonala - mai elnevezéssel: Úipest. vasúti

fu[{-Váci út*Árpád út-István út-Görgey Artúr
utca* Szilágyi utca-Rákospalota' Pozsony utca-
Kertköz utca.

Az URLVT által üzemeltetett vonal érinti a
palotai vasútállomást is.

Ujpest lóvas útÍ h áI ózatának kialak iltÍsa
1876
Megszűnik az URLYT, az Ú jpest-pa lota i

lóvonat gróf Káro1yi Sándor tulajdonába kerül.
1894
A palotai lóvasutat a Budapestvidéki Közúti

Vasút Rt. vásárolja meg. E társaság |eányvá||alata a
pes t i  és  a  buda i  l ó vona t -k ö z l ekedés i  cések

Az  1868-ban  á tado t t  megye r i  l ó vasút  i s  a
BV KV tu|ajdonát képezi.

E'|határozzák, hogy e két újpesti vonalat
villamos üzeműre építik at. Az l894-ben megtartott
közigazgatási bejárás után lebonyolítják az
engedélye zési tátgyalásokat. Az átalakitási
munkálatok idején a cég neve csekély mértékben
módosul - Budapestvidéki Villamos Közúti Vasút
Rt. (BVKV)-ként lesz közismert.

{ vil lamos

1890
Bodendorfer A. M. építési engedélyt kér a

Zug|őbő | ,  a  He rm ina  út t ó l  Angya l f ö l d ö n  á t
Új pe stre közlekedő gő zv ontatású vasút építé sére.

A tárgya lások fo lyamán t öbbsz ö r  meg-
vá|toztatják az útvon alat, va|amint a gőzizemíí
vasút tervét e lvetve a v i l lamosvasút i  üzem
alka|mazása mel 1 ett döntenek.

1894. november 11.
Engedélyezik a végleges, Ferdinánd (Lehel) tér-

Lehel utca-Újpest-Megyer útirányú fovonal, és a
Rákospalotára vezető szátnyvonal építését. (A
konkurens vá||a|at, A BKVT kozbenjárására nem
engedik meg a Nyugati pályaudvar_Ferdinánd tér
közötti szakaszhasználatéú - hivatko zva a ..ktjzilti
Vasút'' elójogára.)

1894
A Ganz és Társa, valamint a Magyar Ipari és

Kereskedelmi Bank érdekeltségével létrejön a
Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos KÓzuti
Vasút Rt. (BURV).

1896. január 12.
Közlekednek a BURV vi l lamosai az atábbi

útvonalon: Ferdinánd tér_Lehel u.-aluljáró-Újpest,
Is tván u._Gróf  Káro ly i  Is tván u._Baross u.-
Meg}zeri kápolna.

l896. március 15.
A BURV fővonalábó| kiágaző, az újpesti Fő

(Árpád) úton és a vÁv váci vasútvonala fdlött
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BURV villamos a Vdroshúza előtt, a század első

évtizedében
épített egyvágányos felüljárón át Rákospalotára

vezetó számyvonalon megindul a forgalom.

1896. május 30.
Elkészülnek az első, Pest és Ujpest között közle-

kedő 1 óvasút egy szakaszának villamo s itásáv a|'

Ekkortól |ehet az Újpesti vasúti hídtól a Nyugati

pályaudvarig a BKVT villamosaiv aI utazni.

1896. június 27.

Üzembe helyezik a Duna-parti és az Angya|-

ftjldi vasútállomáshoz v ezető szárnyvonalat.

A Baross utgából kiágaző, az Arany közben és a

Zsi|ip utcán át a Duna-partig vezetó vonalon a

személyforgalmat igénybevétgl hiánya miatt egy

1 8 97. áprili s 9-i hirdetménnyel me gszüntetik.

Az Angyalföld pályaudvari vonal kizárő|ag

teherszállításra szo|gál, a kocsiszínből (akkoriban

v i l lamte lep majd BUR-te lep,  ma Angyal fo ld

forgalmi telep) indul ki.
1896. augusztus 4.
Elkészül a BURV fővonalának'második vágénya

a Ferdinánd tér és azlstván (Szent István) tér között.

1897. január 1.

A BVKV Újpest-rákospalotai lóvonatának

villamosítása után megindul a forgalom. A vasút

útvonal vá|toztatása nélkül - Újpesten

kettosvágányúvá épül át, míg Rákospa|otán az

egyvágányos üzem marad fenn.

1898. december 22.

A megyeri lóvasutat ekkor vá|tja fel a BVKV

villamosa.
Útvonal: Újpest. BKYT végállomás-Váci út-

Arany utca

1900.
A nagykörúti forgalom csatlakozásának hiánya

miatt  a BURV kocs i ja i  k ihaszná lat lanul

közlekednek. A bevétel további fejlesáésekre nem

elegendő, csak az üzemköltségét' valamint a hitelek

t ö r lesztését fedezt ,  Az e|szegényedett  cég

részvényeinek többségét a konkurens Budapesti

Közúti Vaspálya Társaság alacsony áron vásárolja

meg. Ekkor, hogy a BURV a BKVT tulajdonába

kerül, már lehetőség nyílik a Váci úti vágányok

közös haszná|atára, így a BURV kocsijain átszá||ás

nélkül lehet Újpestről a Nyugati pályaudvarig

ttazni.
1900. december 21.

A BVKV megyeri vonalát a Yáci úton a Béla

utcáig hosszabbítják meg.

1903.
A BKVT az érdekk ö rébe Íartoző BVKV

vágányait haszná|va közvetlen járatot indít a

Nyugati pályaudvar és Rákospalota között, aYác\

úton keresztül.
1906. december 23.

A BURV rákospalotai vonalának az Arpádúti és

a palotai Fő úti szakaszán üzembe helyezik a

második vágányt.

1907. december 19.

Megnyílik az Istvántelki Főműhelyhez vezető

szárnyvonal  a Már ia utca-osz utca-Rózsa

utca_Zápolya (Elem) utca-mai Klára utca-Ósz

utca útvonalon, és a Viola utcai körforgalmi vonal

Kőrház utca-Vio la utca_S zécheny i utcai szakasza.

A körtbrgalmi járat kocsijai tovább a BVKV

vágányain a Vasút utca, István út, majd a BURV

vonalán az István út, Lehel utca útvonalon haladva

érnek el a Nyugati pályaudvari végállomásig.

A Mária, osz, Kórház, Yiola és Széchenyi

utcákban kettős v ágányt vonalrész épül.

1908.
A BKVT a BKVK vonalait a - szintén az

érdekköréb e tartoző, Budapest. környékének vasúti

forgalmát lebonyolító - Budapesti Helyiérdekű

Vasutak Rt. GHÉD kezelósébe adjaéú.

1910.
Bevezetik a BKVT és a BHÉV újpesti vonalain

a számje|zést, a BURV járatait betűvel kezdik el
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jel ö lni. Ekkor Ujpesten az a|ábbi viszonylatok
üzemelnek:

BKW, BHÉV vonalak:
55 Nyugati pu.-Váci út_Qpest-Békolplota
87 Újpest. vasúti híd_Váci út-Megyqt 3é!a u

BURV vonalak:

,,A'' N)iugati pu.-L ehel u._Új pe st-Rákospa] aIa
' ,B ' '  Nyugat i  pu.-Lehel  u.-Ú jpest-Meg},er i

kápolna

,,C'' Nyugati pu.-Lehel u.-Újpest-MÁV. István-.
teIki Főműhely

,,D,,, ,,E,, Nyugati pu.-Lehel u.-Újp.it (viota
utca_István út körforgalom)

A Viola utcában a ,,D,, járat északi, míg az ,,E,,
déli irányban közlekedik.

1911. március 29.
Megindul a forgalom a BURV megyeri, ,,B'' jelű

vonalának új, hurokban végződő szakaszán, a
Baross utca-mai Vasvári Pál utca-NLeggi-ri!-mai
Irányi Dániel utca útvonalon.

feItüntetve.
1913. január 1.
A Nyugati pályaudvar és a Keleti pályaudvar

között, Újpesten, Rákospalotán és Rákosszent-

mihályon keresztül kezd közlekedni a BURV új,
',H'' jelű járata, Budapest leghosszabb villamos
vonalán (26 km) a járművek Újpestre a Lehel utca
felől érkeznek és aZ ,,.L,, járat útvonalán (István
utca-Árpád út) jutnak át Rákospa|otára. A teljes
vonal menetideje 95 percet tesz ki.

1914.
Megszűnik a , 'D ' '  éS , 'E ' '  je lű,  V io la utca i

körforgalmi járat. A felszabaduló kocsikkal új
viszonylatot indítanak:

,,J'' Nyugati ou._Lehel u.-Újpest' István út-ÁIB!ád
út útvonalon

19I6. november
Átadják a Váci úton a második váganyt.

Az I. vi|ágháboru a|att a legnagyobb gondot az
anyag- és alkatrés zhiány, valamint a begyakorlott
munkaerő elvesztése okozza. Sokan front-
szo|gá|atra vonulnak be, de vannak, kik a hadi
gyárakban helyezkednek el - magasabb fizetésért.

Az uzemeléshez szükséges villamos energia
előállítását a vasutak saját áramfejlesztő telepei
szénhiány miatt nehezen' vagy egyáltalán nem
tudják megoldani, ezért több ízben részlegesen,
illetve teljesen megszűnik a villamos ktizlekedés.

1918. november 5.
A megalakuló Nemzeti Tanács irányításáva!

összevonják a külön-külön működő, a fővárosi és a
kornyéki  k öz lekedést lebonyolító  vasút-
társaságokat. A vasutak további kezelését az akkor
létrehozott Budapesti Egyesített Városi Vasutak
(BEVV) végzi.

1922-1923.
A budapesti villamosvasutakat a forradalom

utáni években fe lkínál ják v isszavételre volt
tu lajdonosaiknak, ám azok - hivatkozva a
leromlott műszaki állapotra -.nem tartanak igényt
üzemükre, igy a villamosforgalom irányitását a
főváros saját kézbe veszi  és a Budapest
Székesfővárosi Közlekedési Rt.-re (BSZKRT)
bizza,me|y l923-ban kezdi mee működését.

1924-1925.
A BSZKRT tulajdonába kerül  a BURV

részvényeinek többsége, és a BVKV melyet a

1910-19L2

*SinY E!&1a,k

- - *xiö? /vgrt firIs?
. - r - . sw r roa&!

t}jpest víllamosvasútÍ hóIózatd,o* nffiÁ
a közlekedő viszonylatok az I910 uttÍni jelzésekkel
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Budapest i  He ly iérdekű Vasutaktó l  vesz át .  A

t á r saságoknak  a  BSZKRT csak  a  keze l ő j e ,

vagyonukat elkülonítve tartják nyilván, a cégek

neve is megmarad.
A BURV saját ,  a  BVKV a BSZKRT v i l la-

mosaival bonyolída le a forgalmat.
r924-1925
Megszűnik & ,,H'' jelű viszonylat.
1927.októbcrlí
A BSZKRT az éjszakat forgalom fenntartására

benzinüzemű sínautókat állít forgalomba. Újpesten
át Rákospalotáig közlekedik az éjszakai játat.

1931. decemtrer
Az éjszakai sínautók forgalmát az autőbuszizem

veszi át.
1934. április 30.
A BURV megyeri, ,.B'' jelzésű vonala a Szent

István térig rövidül, a ,,J,, járatot az Arpád úttól
eddig hosszabbítják meg - közvetlen átszállási
lehetőséget biztosítva a Megyer és Pest között

utazóknak.

Még az István úton közlekedÍk az 55-ös villamos
(te37)

1938. november 4.
A növekvő közÍrti forgalom teszi szükségessé az

Árpád  út - I s t ván  út  ke resz tezodés  v i l l amos
kö zlekedé sének me gv á|to ztatását. bi ztonságo sabbá
tételét. A BURV ,,A'' jelű járatai ezután az István
út-Horthy Miklós (Görgey Artúr) utca-Szilágyi
utca*aluljáró útvonalon, a BVKV 55-ös villamosai
pedig egyenesen ,  az Arpád úton jutnak e l
Rákosoalotára.

Az újpesti vonalhálózat az I934-1938 közötti

években

1939. júnÍus 12.
A BURV jfuataínak betűjelzését számje|zés

váltja fel.

,,A' ')90 Berl ini (Nyugati) tér-Lehel u.-Újpest.
Is tván u._Horthy Mik lós  u._Sz i lágy i  u._

a1uliáró-Rákosoalota

,,C' ')9l Berl ini tér-Lehel u'-Újpest. Mária u.-
Ó s z  u . -Rózsa  u ' -Go rove  (E l em)  u . -
Rákospalota, Temesvár (Ujpest. Elem) u.-
MÁV Istvántelki Főműhely. Vissza az Arad
(Klára) u.-Nagyvárad (osz) u. útvonalon jut

uJpestre.

,,J->92 Berl ini tér-Lehel u.-Úipest. István u.-

Szent István tér

, ,B ' ' )93 Ú jpest .  Szent István tér_Káro ly i  u. -
Baross u.-Vasvári Pál u. (vissza: Irányi Dániel
u')_xÁegyer

1941. november 9.
Áttérnek a jobb oldali közlekedésre.
1944.
A II. világháború idején az egyre növekvo áram-

ellátási zavatok, valamint anyag- és munkaerő-
hiány miatt akadozik a villamos közlekedés.

L934-]-958
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1944. szeptember 27.
A 93-as járat forgalmát beszüntetik'
1944. október 1.
Vasá rnaponként  c sak  az  55 - ö s  és  a  9 l - e s

villamosokat üzemeltetik.
1944. december
Újpesten te l jesen megszűnik a v i l lamosok

forgalma.
1945. február 7.
A  hábo rú u t án  Budapes t  (és  Ú jpes t )  e l s ő

villamosjárata- az 55-ös Újpesti Víaorony
és a Forgách utca kozott indul meg.

1945. április 9.
A BBURV vonalain is részlegesen közlekedik a

v i l lamos: a BUR-te leBtő l  a  MÁV Istvánte lk i
Főműhely ig a 91-es,  Megyer ig a 93-as szá|| i t
utasokat.

l9{5. ápri| is 17.
Az  55 - ö s  e rede t i  útvona l án  -  a  Nyuga t i

pályaudvar és Rákospalota között - kcizlekedik.
l9. l5. május |.
Az 55-ös, a 9l-es és a 93-as járaton rendszeres-

sé válik a forgalom.
l9. l5 .  május 2 l .
Újra indul a Váci úti 87-eS járat az Újpesti

vasúti híd és Meg},er között.
1945. június 1ó.
A Béke úti aluljáró felújításának befejeaével a

BURV Lehel  utca i  v i l lamosj  árata i  eredet i
útvonalukon közlekednek.

A  92 -es  v i s zony la t  kocs i j a i  hosszabbí to t t
útvonalon,  a Nyugat i  pu.  és Megyer kc izc j t t
bonyolítják le a forgalmat, a 93-as jfuat a Szent
István térről indul Megyer felé.

|946. iűnius22.
A 92-es vonalat lerövidítik, a Lehel utca felől

csak a Szent István téri g szá||ít utasokat.
19.17. augusztus 20.
A Váci úton meghosszabbított útvonalon' a

Me$leri csárdáig közlekedik a 87-es villamos.
87A jelzéssel új, csak munkanapokon üzemelő

betétjáratot indítanak az Újoesti kocsiszín és a Fóti
út között.

1949. szeptember 30.
A fővárosi tanács megszünteti a BSZKRT-oI és

minden egyéb hozzátaf ioző k özut i  és vasút i
(k öz tük a BURV és a BVKV) társasásokat .

melyekbol községi vál lalatokat szerveznek. A
budapesti (újpesti) vi l lamosvasutak a Fővárosi
Villamosvasút Községi Vállalat (FVKV - 1950-
től Fővárosi Villamosvasút - FVV) kányítása a|á
kerülnek.

19s0.
Az utasforgalom növekedése miatt csúcsórai

időszakban két új betétjáratot üzemeltetnek:
55AÚjoest .  vasút i  híd-Vác i  út-Árpád út_

Víztorony
90A Újpest. Széchen}'i tér-Pozsonyi u._István u.-

Dózsa György (Görgey Artúr) u.-Rákos-
palota.Újpest. MÁV á| |omás.

1950.
Az 55A viszonylatot megszüntetik, helyette 10-

es jelzéssel indul egész nap közlekedő járat a
V íztorony-Árpád út-V ác i út-Eptijit útvonalon.

WI lamosvonalak I 9 5 0- I 9 S I -ben

lesl.
Az 55-ös villamosjárat éjszaka is üzemel.
t252.. oktőber 26.
A Nogyvárad tér-Váci út között, a Mező Imre

(orczy és Fiumei) út-Baross. tér_Bethlen Gábor
utca - Sz inyei  Merse utca - Rudas Lász|ő

1950-1951
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(Podmaniczky) utca-Dőzsa György út útvonalon
futó  2 l -es járat  észak i  végpont ját  Ú . ipestre.  az
lstván térre helyezik át. A kocsik a Lehel utca felől
érkeznek.

1953.
Megszűnik a 90A betétjárat
A 92-es jelzése 62-esre vá|tozlk, útvonalát

meghosszabbít ják:  Marx (Nyugat i )  tér-Lehel
u.-Béke u.-aluljáró-Ú3pest. Pozsonyi u.*Bajcsy
Zsilinszky (István) út-Dózsa Gyorgy (Görgey) út-
Rákospalota-Újpest. MÁV állomás.

1954.
A 62.es újpesti végpontja módosul, a vasút-

á l lomástó l  .gy megá l l óny i  távo1ságban fekvő
Szilágyi utcába kerül.

1954. szeptember 6.
A 3-as útvonala hosszabbodik, a Marx tértől a

Váci úton át az irjpesti Fóti útig közlekedik.
Megszűnik a 87-es és a 87A vonal, a Meg)ieri

csárdáig ezután a 10-es járatta|lehet eljutni.
1954. december 30.
Megszűnik a 2| -es villamosvonal.
1955.
Ú;, toa jelű. betétjárat indul Rákosoalota és a

Fóti út között.
1955.
A 93-as villamos jelzése 8-asra módosul.
|955.  október |6.
A 90-es vonal számát l2-esre, a 91-esét pedig

14-esre vá|toztatiák.

1956-1957.

A Marx (Nyugat i )  tér és a Gyöngy ös i  utca

k öz ö t t  k öz lekedő l6-os járaÍ.  utvona|át  az
Ang}'alftjldi forgalmi telepig hos szabbítj ák meg.

1958.

A  16 -os  végá l l omása  i smét  a  Gy öngy ö s i
utcához kerül.

1959-1960.

10B je lzésse l  csúcs időben k öz lekedő betét-
járatot indítanak a Víztoron}u és az Eg}'esült Izzó
között.

Ujpest villamosvasúti hdlózata 1 960-ban

1961.

A 62-es járat jelzése I2A-ravá|tozik.
1961. június 5.
Ú1pest ipari negyedében dolgozók munkába

jutását könnyíti meg a Petőfi híd. budai hídfotol a
Nagykorúton és a Váci úton át, a Fóti útig haladó
, ,U ' '  je lű v iszony lat ,  melynek kocs i ja i  reggel
Ú jpest' délután a belváros trány ábaközlekednek.

Atszervezik a l0A járatot,is, jelzését ,,R,,-re
módosídák'

L960
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1961.
A l0B Vonalat a Fóti útig meghosszabbítják, a

j ár at számát 1 OA-ra v á|toztati ák.
1962.
A 14A (a 16-os átszámozva) hosszabbított

útvonalon, a Marx (Nyugati) tér és a Pozsonyi utca
(Ang}'alftjldi kocsiszín) között közlekedik.

1966.
Megszűnik az,,U,, járat. A Rákospalota és a Fóti

irt kozött futó ,,R,'viszonylat 7i számje|zést kap.
Ú1' toi jelű vonalon indul meg a fotgalom, a

kocsik a Pozsonyi utca és a Szilág),i utca közott, a
Bajcsy Zs i l inszky (István) út-Dózsa Gyö rgy
(Görgey) út útvonalon száI|itanak utasokat.

1967.
Megszűnik a 10A járat.
1968. január t.
A főváros i  v i l lamosforga lom szervezését

továbbiakban a Budapesti Közlekedési Vál lalat
(BKV) végzi,

1968.
Megszűnnek a 12A,14A és a 16i viszonylatok.
1971.
Megkezdődik az új. Árpád úti közúti felüljáró

építése, ami a régi villamosvasúti híd elbontásával
jár együtt. Megszűnik a 7i villamos, helyette ismét
beindítják a 10A járatot a Víztorony és a Fóti út
között.

A lO-es, 10A és 55-ös viszonylatok végállomása
a Víáoronyhoz, majd' átmenetileg az arpaa úti köz-
úti sorompó mellé, a régi felüljáró helyére kenil'

1974. november 6.
Megindul a villamosforgalom az i4 Arpád iti

felüljárón' a l0-es, 10A és 55-ös járatok Rákos-
palotáig közlekednek.

1975. szeptember 1.
A 14-es útvonalát a Tél utcai lakótelep építése

miatt  ler öv idít ik ,  a Marx (N) 'ugat i )  tér és a
Pozson}.i utca kcjzött szá||it utasokat. A megszün-
tetett szakasz pőt|ásátahozzák létre a 20Y (késobb
1 2 1 -es) autóbusz járatot.

1980. december 31.
Megszüntetik a megyeri, 8-as villamos forgal-

mát, helyette a 147-es autóbusá indídák be.
Megszűnik a l0A villamosiárat is.

Az 1975 és I980 közötti vonalhúIózat

1981. április 1.
Az észak-déli metróvonal Nyugati p.l- Élmunkas

(Lehel) tér, illetve Élmunkás tér_Arptd, híd közötti
szakaszának építése miatt a 3-as és az 55-os
villamosok végállomása az Ámád hídhoz kerül.

A 12-es és l4.es vonalak végállomását ideig-
lenesen a Bulcsú utcához helyezik át. A 14-es
hosszabbítva az újpesti István térig közlekedik.

1981. december 31.
A 12-es és 14-es villamosok végleges végállo-

mása azÉlmunkás téren Van kialakítva.
l982. május 3.
Megszűn i k  a  3 -as  és  az  55 - ö s  vona| .  Az

Élmunkás tér-  k öz ö t t i  szakaszon
üzemelo 3V vi l lamospótló autóbuszjárat meg-
hosszabbított útvona|on az újpesti Árpád útig
helyettesíti a villamost.

Újra beindul a 10A járat. (Rp. Kossuth utca-
Újpest" Fóti út)

Az 55-ös megszüntetése után az éjszakai
forgalmat a 10-es |átja e| Rákospalota és az Újpesti
kocsiszín között. Tovább, a belső kerületek felé a
1 82É j elű autóbuszj á rut szá||ít utasokat'

i Ü  i j ! * . : :  . i í - i  r
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Tdtra T505 típusú villamosok az Istvdn (ekkor
még Bajcsy-Zsilinszky) úton. Afelvétel 1982 köriil
késziiIt

1984. augusztus 31.
Végleg megszűnik a 10A betét1árat.
1984. december l.
Ekkortól közlekedik éjszaka is a 12-es, a 1O-es

járat helyett.
l985.  május 3 l .
Megszűnik a iO-es viszonylat. A Váci út újpesti

szakaszán és az Arpád úton ekkor megy utoljára
v i l lamos.  Helyette a 104-es autóbussza l  lehet
utazni.

1986. decentber 15.
A  14 -es  vona1á t  meghosszabí t j ák  az  ű j

Káposztásmeg)'eri lakóte1ep. széléné1 kiépített
végállomásig. Ez a viszonylat ekkor veszi át az
újpesti éj szakai villamosjárat szerepét.

1990. december 17.
A 3-as metró Árpád híd-Újpest központ k<jzötti

szakaszának átadásakor (december 15.) életbe lépő
forgalmi változások kapcsán létesült a munka-
napokon csúcsidőben közlekedő betédárat 11-es
jelzéssel, az Angyalföldi kocsiszín és Káposztás-
meg}uer. Szilas-patak között.

1995. december 22.
A 11-es villamos megszűnik.
1995. december 27.
A 12-es útvonala rövidül, Rákospalotáról csak

az Angyalföldi forgalmi telepig szá||ít utasokat.
1996. január 1.
A BKV részvénytársasággá alakul át. A vá|tozás

Újpest villamosforg a\mát nem befolyásolj a.
A cég új neve: Budapesti Közlekedési Rt.

1997. július 22.
Ideiglenesen autóbusz vá|tja fel Budapest utolsó

éj szakai villamosjáratéú, a 1 4-est.
1997. szeptember 30.
Véglegesítik a 14E autóbuszjáratot. villamosok

ezután az éjszakai utasforgalomban nem vesznek
részt'

1998.  iúl ius 31.
A Káposztásmeg}zer. Megyeri útig meghosszab-

bított 14-es vonalon megindul a forgalom.

Források
-A BSZKRT tízéve |923. |933.  Bp.  l934,
_ A Íöváros t ömegközlekedésének másfé| évszázada I-III. kötet.

Budapesti Kcjzlekedési Vál lalat, Bp. l987.
_ A t ö lárosi autóbusz-közlekedés 75 éve (l915.l990). BKV, Bp.

I 990.
_ A l00 éres budapesti l i| lamosvasút t örténete (l887-l987). BKV.

B p . 1 9 8 7 .
_ Budapest Fór.árosi Leréltár ' 'ql Ll. lpest Rákospalotai Lóvonatú

Vaspá l r .a  Társasá .s ra  és a  Budapestv idék i  V i l l a rnos  K ö zút i
Vasútra vonatkozó iratok.

_ BKV Forgalomirán1'ító Fóosaálr'. For..ealmi Szolgálati Utasítások
az 197 5 - |990 közötti évekból

_ BKV Hírlap. Utastá.iékoztató melléklet. Az észak.déli metróvonal
III(B) l. szakaszának áIadásához kapcsolódó felszíni tömegközle.
kedési változásokról. l 990. december l l.

_ A BKV menetlendi tájékoztatója ( l 975. l 982. l 985)
_ A BKV vonalhálózati térképe ( l 984)
_ Buza Péter.: Palotai tegnapok. Rákospalota' l995.
_  Dr .  Ugró  Oyu la :  Ú jpes t .  l83  l - |930.  Magyar  Városok  Mono-

gráfiá.iaXl'. Ú.ipest, l 932.
- FVKV. FVV. BKV vi l lamosvasúti menetrendek ( l  950- l 97 l )
_ Keller László: A Budapest_Ujpest_Rákospa|otai Villamos Közúti

Vasút Rt' (BURV) kialakulása és fe.j lődése (l896-1949). Városi
Közlekedés l98l/ó ' sz.

_  Ke l le r  Lász l ó :  A  budapest i  Vác i  út i  k ö zút i  vasút .  l866- l982.
Városi Közlekedés l 983/6.sz.

_ K. Juhász Erzsébet: Budapest t ömegközlekedése a harcászati
|ég i t ámadá so k  i d ó s z a k ában  ( 1944 .  s z ep t embe r  2 0 . _ | 944 .
decembet. 26.). Városi Közlekedés, |99116. sz.

_ K. Juhász Erzsébet: A l2-es vi l lamosok múltjából. BKV Hírlap.
l99ó. Í'ebruár 8-i szám

_ Lovász István: A magyarorszá.ei hel1 i közforgalmú vasutak
járművei |. Vasúthistór ia Erkön;r. KoZDoK. l995.

- V. Paizs Gábor: Búcsú a kéttengel1'estól. Budapesti Közlekedési
Hírlap. l984. Szeptember 6-i szám

_ Kr. izsán Sándor Í-el ieg1zései (10. 2a.2|,26. sz. Utazási Napló)

A  fo t ók  az  Ú jpes t i  He l ) ,Í ö r ténet i  cyü j temény archívumábó l
szátmaznak.
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orgonaavatás Ujpesten

Mójus 9-én ünnepélyes keretek közijtt avattúk fel az újpesÍi Zsinagóga fettÍjított
orgonúját. A nagyszámú érdeklődő ktjzött ott voltűk azok is, akik - fetekezetre
tekintet néIkiil - pénzadomúnnyal segítették u hangszer rendbehozataldt. Az
iinnepség előtt helyezték el az aldbbi szövegíí emléktdbldt az orgono-htÍzfaldn:

Zsinagógánk orgonája 1 9 98- 1999. évben került fe|úiításra
a SALGó lsrvÁN úr álta|é|etre híVott a|apítványbó|.

Az Ú|pesti Zsinagóga Orgona A|apítvány kuratóriumának tagiai
MPPAPoRT zottÁN, KADLEcoV|ts cÉzaés DEUTSCH lliszto

urak voltak.
Ez a táb|a hivatott kifejezni a köszönetet és há|át mindazoknak, akik a

fe|újításhoz anyagi vagy más segítséget nyúitottak.

rísÉnlr ÁloÁs MNDAzoK ÉtrrÉr,AK|KNEK NEVÉT
Ez A TÁBLA MEGoRoKíT|!

Aschner L ipót

Alapítl'ány

Bá| int Éva
Barkócziné Fiirst
Cecília

Bodor Mihály
Budapesti Zsidó
Hitközség

Demján Sándor
Dénes István

Dicker Gytirgy
Fü| öp Ado|f
Fürst Sándor
Gábor,{ndrás

Georg Goldmann
Goldmann György
Go|dmann Pál
Hanzl ik Pá|
Hernádi Gyiirgy
dr. Ho||ósi Antál és neje
Jobbágy László

Jobbágy Tamás
Joel  Alon

KadIecovits Géza
dr. Kapolyi László
Kaszás cyörgy
Kaszás Nándorné
dr. Kató Balázs
K|ein József
Ko|man György'
Lantos Pá|né

Légrádi Ferenc

Lunczer lmre
NíiiIler Antalné
Pandzarisz Sándor
Pataki Istvánné
Peregi Rezső
Poszpischek Gyiirgynó
Rappaport Zo|tán
Réti Piroska

Ring Gyiirgyné

Rónai ||,|ik|ós

SchIer Lajosné
dr. Simon István
dr. Sinka Lajos
dr. Sipos Lajos
Somogyi György
dr. Somos András
SzékeIy Rribert
dr. Tibor Lászlóné
Trenk Ábrahám

Újpest Önkorm ányz^ta
Újpesti ltÍunkásmozgalmi K|ub
íIjpesti Római KatoIikus

Egyházközségek
irj pesti Városvédő Egyesület
tIjpesti Zsidó Hitkirzség
dr. ('ljszászy Lásztó
Vadász Va|éria
Vár|aki Gyiirgy
ZákElJéné
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IÍeJ-yrü'örtérj'eü'i raírek...

<g Tiz esztendő alatt második alkalommal

került Sor a Görgei és Erkel utca sarkán álló

kőkereszt ünnepélyes fe lszentelésére. Két

éwel eze|ótt vandál módon letörték a kereszt

corpusát, amelyet 1990-ben Újpest a|apitásá.

nak 150. évfordulóján helyeztek el. Idén, a

kertvárosi  p lébáni a gondozásában ismét

felújították ezt a régi emléket, amit virág-

vasárnap délután szentelt fel PÁLYI t1rszto

plébános úr. Kérünk mindenkit, figyeljünk a

felújított keresztre, óvjuk meg a pusáulástól!

e Elkészült FEJES ANTAL: Szemelvények

Újpest történetéből c. kiadvány kézirata, amely

augusztus végére jelenik meg fuzet alakban,

hogy segítse a diákok helytörténeti oktatását. A

kiadvány alapífu ányunk gondo zásában keruI az

érdeklődőkhöz.

e E'zúton hívjuk fel kedves olvasóink

figyelrnét arra, hogy januári számunk ,,Az

Újpest i  Helyt ö r ténet i  Értesítő 1998. évben

megj elent számainak tartalomje gy zéke,' című

összeállításából technikai okok miatt kimaradt

rovÉn IMRE: Lebstück Mária - Károly
huszár részvétele a szabadságharc csatáiban

című c ikke ,  ami t  kedves  o lvasó ink  az

ÉnrpsÍrŐ tqqs. 2. számában (12-I7. old.)

tanulmány ozhattak. A Szerző és az olvasók
szíves elnézését kéri a szerkesztő!

Az alapítvány támogatói:

ASCHNER l,lpór,u,lpÍtvÁNy,
..ARANY HoRGoNY'' GYóGYSZERTÁR,

Éponc RT.. HANZLIK pÁt-, Hot't,óst GyoRcy,
tvÁnytnÉ xot',tnÁo G|ZELLA, tvÁNyt lÁNos,
DR. KAPoLyI lÁszt,ó, KoZMA sÁNooRNÉ,

Ú.lpnsr oNronmÁNYZATA,
Ú.lpnsrt VAGYoNKEznló Rr.

Kiadja: az Ujpesti Helytörténeti A|apítvány
E|nök: Dr. Sipos Lajos

Szerkesztő: Kadlecovits Géza

Szerkesztőség: |041 Bródy Imre u. l.

Tel./fax: 233-1976
Tipográfi a: Wagner Atti|a
Készítette: a Spácium Bt.

Fe|e|ős: Koós Gábor


