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A PESTÚJHELYI TEMETŐ TÖRTÉNETE
1. RÉSZ

„Pestújhely község nem dicsekedhetik hosszú múlttal, 
történetének fonala sem nyúlik vissza évszázadok 
históriai eseményei és alakulásai idejébe, mint a 
körülötte csoportosuló többi községeké, amelyek annak 
idején közvetlen részesei lehettek történelmi ese-
mények vajúdásának. Pestújhely a legf iatalabb 
közigazgatási alakulat országunk egész területén, 
1897. évben parcellázták azt a részben mocsárból 
és nádasból, részben futóhomokból álló rákospalotai 
határrészt, amelyen azután mai lakossága letele-
pült, lakóházakat épített, meggyökeresedett, községgé 
alakult, szorgalmával, áldozatkészségével és munká-
jával ebből a mocsárból 25 év alatt 12.000 lakossal, 
1600 lakóházzal, magas kultúrával bíró városias 
jellegű modern községet teremtett.”1 – írja 1935-ben 
monográfiájában Rakssányi Elemér, Pestújhely 
nyugalmazott főjegyzője.

Pestújhely Rákospalota határában keletkezett. 
A község életében mindvégig gondot jelentett, 
hogy nem rendelkezett külterülettel, Rákospa-
lota részei mintegy fallal körülvették, így nem 
volt olyan külterülete, amely egy település üze-
meltetéséhez nélkülözhetetlen. Pedig a magyar 
királyi belügyminisztérium az önállósításnak fel-
tételéül kötötte ki többek között azt is, hogy az 
önállósítandó község határában olyan területek 
álljanak rendelkezésre, amelyek temető terület, 
dögtér és faiskola céljait szolgálják. 3612 négy-
szögöl kiterjedésű területet Rákospalota erre a 
célra térítésmentesen át is engedett Pestújhely-
nek, de az újdonsült község képviselőtestülete ezt 
a földet nem tartotta megfelelőnek temetkezés 
céljára, ezért felparcellázták és 21 tulajdonosnak 
eladták. Ezt Rákospalota elöljárósága nehezmé-
nyezte, sőt a témában az alispánnak levelet írtak, 
de a források szerint Pestújhelyt nem rótták meg 

eljárása miatt, sőt utasították a községet, hogy 
temető céljára a településtől távolabb fekvő terü-
letet szerezzen meg.  

1912-ig Rákospalotán temetkeztek a pest-
újhelyiek, majd a községi temető létrejöttével 
egészen 1950 januárjáig már helyben. De ahogy 
az elszakadást is megpróbálták megakadályozni 
a palotaiak, úgy a temető területének kijelölése, 
későbbi bővítése sem volt zökkenőmentes. Folya-
matos pereskedés, igazságkeresés volt jellemző 
a két település kapcsolatára, ami a pestújhelyi 
temető esetében sem volt másként. (Rákospalota 
mindig is csak ideiglenes állapotnak tekintette, 
hogy Pestújhely önálló község, és bár később 
valóban megvalósult a települések egyesítése, nem 
olyan módon történt mindez, ahogy az „anya-
község” elképzelte.)

Az önálló település létrehozta képviselőtes-
tületét, szakbizottságokat, szabályrendeleteket 
alkotott. A temető ügye a Temető Bizottság 
megalakulásáig az Egészségügyi Bizottsághoz 
tartozott, aminek elnöke évtizedekig dr. Weszter 
Sándor orvos volt. Ő volt Pestújhely első községi 
orvosa. „Közismert rokonszenves egyénisége úgy 
összeforrt Pestújhely községgel és lakosságával, önzet-
len munkálkodása oly mély nyomokat hagyott ennek a 
nemzedéknek lelkében, amelyeket az idő múlása sem 
tud felejteni s a köztudatból kiirtani. Az ő megjelenése 
Széchenyi-telepen jelentette a közegészségügynek első 
megnyilvánulását. Az első években sem orvosa, sem 
gyógyszertára nem volt a telepnek, senki sem akarta 
életcélját és ambícióját lekötni egy ilyen kilátástalan 
szegénység mellé, de dr. Weszter Sándor nem törődött 
ezzel a helyzettel, letelepedett, gyógyított, orvosságot 
készített…Az önállósítás és községgé alakulás után 

írta: Kuczkó Andrea

1  dr. Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. Önálló község alakulásának és önkormányzati életének negyedszázados 
évfordulója alkalmával. László Jenő könyvnyomdája, Tapolca, 1935. 11. p.
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először közgyámmá, majd az állás szervezésekor 
községi orvossá választották.”2 Weszter Sándor 
egészen 1933-ig, nyugállományba vonulásáig 
volt a település orvosa, 1921-ig pedig egyedül 
látta el ezt a feladatot. Ekkor azonban igény 
mutatkozott egy újabb orvos foglalkoztatására is. 
A másod orvosi állás azonban csak 1922-1927 
között létezett, megszüntetésének magyará-
zataként hivatkoztak a településen található 
munkáskórházra is. A község életének már a 
kezdetektől szerves része volt a kórház, melynek 
fenntartója és így a betegek összetétele is több-
ször változott. 

Rakssányi Elemér visszaemlékezéséből tud-
juk, hogy a kórház nem tartozott a község 
birtokállományához, mégis a település fejlődési 

folyamatának fontos tartozéka volt. 
A főjegyző elismerte az intézmény 
tudományos színvonalát, az orvosok 
felkészültségét, és hogy a kórház falai 
között a leginkább rászoruló társa-
dalmi réteg gyógykezelése folyik. 
De a munkáskórháznak nemcsak 
előnyei, hanem hátrányai is voltak a 
községre nézve. Aggodalmat okozott 
a tüdőbetegek megjelenése, féltek a 
fertőzéstől: a kórházzal szomszédos 
területen iskola volt, ahová több mint 
ezer tanköteles növendék járt. De a 
fertőzésveszély miatt az ingatlanok 
értékének csökkenése is bekövetke-
zett. Problémát okozott a községnek, 
hogy a kórház a helyi ipar és keres-
kedelem kizárásával bonyolította 
megrendeléseit. A legnagyobb gon-
dot azonban mégis a temetőterület 

kérdése jelentette. A községnek kellett ugyanis 
a kórházi szükségletet képező földterületről 
gondoskodni, temetőbővítés céljaira megfelelő 
földterületet beszerezni.

„A temető létesítés nagy és fontos feladat, de 
nem hallgathatjuk el, hogy ennek a hatalmas és 
nagy területnek beszerzése – megvétele és kisajá-
títása – milyen nehéz munkát és felelősséget rótt 
a község vezetőire. Mert nemcsak az élő lakosság 
száma növekedett olyan rohamosan, hanem ezzel 
arányban a halottak száma is. A lakosság nagylelkü 
áldozatkészsége itt is mértéken felül mutatkozott 
meg, mert a temetőkultúra megteremtése körüli 
áldozatokat nem csupán saját érdekében hozta, 
hanem azt messze meghaladóan hozzá nem tartozó 
idegen embertársai érdekében is, mert mindenki 

2  Uo. 161. p.

Pestújhely Nagyközség 
szervezési szabályrendelete 1911 
Budapest főváros levéltára
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által tudott dolog, hogy köz-
ségünkben elhalt minden ezer 
halott közül körülbelül 750 
esik az OTI munkáskórhá-
zára és csak 250 a községre s 
ez a számarány a kórház lis-
táján állandóan emelkedik.”3

Az OTI munkáskórház 
és a község elöljárói között 
nem minden kérdésben volt 
egyetértés. A legnagyobb 
problémát pont a kórház halottainak eltemetése 
jelentette. A temető terület szűkössége mindig 
visszatérő gond volt, mint ahogy a munkáskór-
házban elhalt betegek temetési költségeinek 
megtérítése is. A kórháznak azonban saját hulla-
háza volt, amit a község is használt, amíg fel nem 
épült a temetőben erre a célra saját fogadóépület, 
de a kórház hullaháza a belterületen, a piac mel-
lett volt, ezért többször is protestáltak ellene.4

A temető első rendezési szabályrendeletét 
1912. július 10-én fogadta el a képviselőtestü-
let.5 A sírhely árakat határozták meg, de ekkor 
még temetőőri, vagy sírásói állást a község nem 
tervezett. Útkaparói állást viszont igen, kettőt is 
egyszerre. Az ő kötelességük volt a község terüle-
tén lévő műutakat és a piacteret tisztítani, a község 
területén lévő műtárgyak felett őrködni. Utcákat, 
árkokat tisztítottak, és a tél folyamán sírásási 
teendőket is elláttak, nemcsak a közös, hanem az 
izraelita temetőben is. Azonban már akkor meg-
fogalmazták, hogy a tél elmúltával külön sírásóról 
kell gondoskodni, felmerült, hogy erre a célra ker-
tészt alkalmaznak. A témával legközelebb 1914. 
február 16-án foglalkoztak a temetőbizottság ülé-

sén.6 A sírásói teendők végzése alól 1914. április 
11-től az útkaparókat felmentették. A bizottság 
döntött arról is, hogy Fehér István virágkertész 
személyében sírásót alkalmaznak, aki köteles a 
temető terület felett őrködni, a temetőben lévő 
fákat, cserjéket továbbá az utakat szakszerűen 
gondozni és a sírásói teendőket végezni. 

A sírásó megkapta a temető területnek parla-
gon heverő részét virág kertészet céljára, és ezen 
kívül minden sírhely kiásásáért és a sír felhanto-
lásáért darabonként kettő korona illette meg. A 
sírásói teendőket az izraelita temetőben is köteles 
volt elvégezni. A temetések alkalmával szüksé-
ges segéderőről és segédeszközökről a sírásó volt 
köteles gondoskodni. Megbízása minden év októ-
ber 1-ig tartott, de ha tárgyév szeptember 1-ig a 
szerződésbontási szándékát egyik fél sem közölte 
a másikkal, a megbízást egy újabb évre meghosz-
szabbítottnak tekintették.7 

A temetőbizottság következő ülése 1914. ápri-
lis 27-én volt, két napirendi ponttal: 1. a temető 
temetkezési rendje, 2. járványkórház, ravatalozó 
helyiség, és hullaház építése.8 Varga István építési 

3  Rakssányi E. 1935. 51. p.
4  Uo. 163-164. p.
5  Budapest Főváros Levéltára, Pestújhely nagyközség iratai. Jelzet: BFL V.710. a 
6  BFL V.710. c 4. doboz
7  BFL 710. a
8  Uo.

Temetkezési okmány
rákospalota pestújhely és újpalota 

helytörténeti Gyűjteménye
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szakértő temetkezési 
terve alapján a bizott-
ság elfogadta, hogy 
a kápolna tér körül 
található sírhelyek és 
sírboltok, ezeken kívül 
a kerítés melletti, az út 
két oldalán lévő sír-
helyek, díszsírhelyek 
legyenek, az utána 
következő sorban az 
első osztályú sírok 
kerüljenek, a többi 
pedig másodosztályú 
sír legyen. A kórházi 
halottakat a negyedik 
és ötödik parcellába, 
a helybelieket pedig 
a második és harma-
dik parcellába temették. A bizottság elfogadta a 
temető fásítási tervét is, amihez az utakat is kije-
lölték. 

A második napirendi pontot Dr. Weszter 
Sándor községi orvos indítványozta. Szüksé-
gesnek vélte, hogy a községnek járványkórháza, 
ravatalozója és hullaháza legyen. Az orvos ezt 
a javaslatot már egyszer benyújtotta, de akkor 
elutasította a képviselőtestület. A községi orvos 
azonban nem adta fel, az eredeti indítványt meg 
is toldotta: temetőőri lakás építését is előterjesz-
tette. Az építkezéshez szükséges fedezetről is 
volt elképzelése Weszter Sándornak. Államse-
gély felvételét javasolta a járványkórház céljára, 
a ravatalozó építését pedig községi pénzből 
előlegezte volna meg, de használati díj fejében 
lehetett volna csak igénybe venni, így hosz-

szú távon megtérült volna a ráfordítás. Azért, 
hogy a ravatalozó helyiség jövedelme biztosított 
legyen, és közegészségügyi szempontoknak is 
eleget tegyenek, egy új szabályrendelet megal-
kotását is indítványozta: az egyszobás lakással 
rendelkezőknél kötelező legyen haláleset esetén 
a ravatalozó hely használata.9 Az indítványt a 
temető bizottság elfogadta és a képviselőtestület 
is tárgyalta. A 31/1914-es határozat kimondta, 
hogy az előterjesztésben szereplő építkezések 
szükségesek és építési területnek a temetőben 
lévő kápolna teret jelölte ki.10 

Bár, mint látjuk már 1914-ben hullaház és 
ravatalozó felépítéséről döntött a képviselőtestü-
let, a munkálatok nem indultak el, a községnek 
csak 1939-ben lett hullaháza és ravatalozó helyi-
sége. Addig a pestújhelyi munkáskórház hullaházát 

9  Uo.
10  Uo. 

Sebestyén István temető őr 
fegyverviselési engedélye

szaBóné molnár ida: Gyökereink – erdődűlő története, újpalota születése 
című könyvéBől
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használta a község is, de 
félő volt, hogy a kórház-
ban a sok haláleset miatt 
nem tudnak helyet bizto-
sítani a helyi lakosoknak. 
Átmeneti megoldásként 
hul laégető kemence 
felállítását kezdemé-
nyezték, a témában több 
indítvány is született. 
1914. június 30-án tar-
tott közgyűlésen Tekes 
Sándor községi képvi-
selő sürgette a kemence 
felállítását.11 A 68/1914-
es határozat utasította az 
elöljáróságot, hogy adjon 
be a belügyminiszternek 
egy engedélyező kérelmet hullaégető kemence 
felállításának érdekében.12 A 90/914-es határo-
zat már felszólította az elöljáróságot, hogy vegye 
fel a kapcsolatot a Gedeon és Kant céggel, akitől 
árajánlatot kértek, és valószínűség számítást arra 
vonatkozólag, hogy hulla-égetési díjakból milyen 
jövedelemre számíthat a község.13 A kemence 
azonban nem készült el.

Láttuk, hogy 1912-től folyt temetkezés Pest-
újhelyen, azonban öt év elegendő volt ahhoz, 
hogy 1917. december 1-én tartott közgyűlésnek 
a témája már a temető terület bővítése legyen.14 
Határozatot hoztak arról, hogy e célból a község 
területet vásárol. A főjegyző javaslata szerint csak 
arról lehetett szó, hogy a meglévő temetőt a mel-
lette lévő területek megvásárlásával bővítsék. Az 
elöljáróság a szomszédos földek tulajdonosaival 
tárgyalt is, - ők mind rákospalotai lakosok voltak 
- de azok olyan nagy árat (négyszögölenként 40 

koronát) követeltek, hogy azt a község nem tudta 
kifizetni. Ezért kisajátításra volt szükség. 

1920. augusztus 24-én Rakssányi főjegyző 
Rákospalota elöljáróságához írt levelet a temető 
melletti földterület kisajátításáról.15 A főjegyző 
leírta, hogy a temető legkésőbb fél év alatt megte-
lik s akkor a község abba a kétségbeejtő helyzetbe 
jut, hogy halottait nem fogja tudni hova elföl-
delni. Rávilágított, hogy az ebből származó súlyos 
rendellenességek országos botránnyá fajulhatnak, 
s ez Rákospalota községet is érintheti, mert a 
parcellázás alkalmával tartozott volna temetőterü-
letről is gondoskodni. Pestújhely akkori temetője 
a rákospalotai illetőségű Stegmayer Pál földjével 
volt határos, ezért több ízben is tárgyaltak vele, 
és hajlandó is volt átengedni földjéből területet, 
ámde pénzre nem volt szüksége, csereföldre tar-
tott igényt. Pestújhelynek azonban nem volt, ezért 

11  Uo.
12  Uo.
13  Uo.
14  BFL 710.a
15  BFL 710.c 4. doboz

Vételár ajánlat 
a temető bővítése céljából

Budapest főváros levéltára
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arra kérték a társhatóságot, hogy Stegmayer úrnál 
járjon közben és győzze meg a terület átengedé-
sének elkerülhetetlenségéről.16 Közben Pestújhely 
a kisajátítási eljárást megkezdte, de mivel lassan 
haladt előre, jobb szerettek volna magánjogi ala-
pon megegyezni. A község ezért felajánlotta azt 
is, hogy Stegmayer úrnak kötvényt adnak a vétel-
árról, a tőkét és a kamatot a tulajdonos kívánsága 
szerint csak akkor fizették volna ki, amikor a pénz 
vásárlóértéke újra a régi szintre emelkedik. A 
megegyezés még sem jött létre. Az 1920. novem-
ber 9-én tartott közgyűlésen a képviselőtestület 
névszerinti szavazással egyhangúan határozta 
el, hogy a 3835/3 és 3835/9-es helyrajzi számú 
rákospalotai ingatlanokra - amelyek szántóföldek 
voltak akkor – kisajátítási jogot kérelmezi.17

1921. február 21-én Rakssányi főjegyző levelet 
írt a főszolgabírónak, amiben kérte, hogy sürgesse 
meg a már az igazságügy minisztertől is kérel-
mezett kisajátítási jog megadását.18 1921. július 
27-én kelt levélben Pestújhely főjegyzője már a 
Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszterhez 
címezte kérvényét. De a kisajátítási engedélyt a 
község ezek után sem kapta meg. 1922. január 
28-án levelében a főjegyző újra a főszolgabíróhoz 
fordult. Ebben a levélben Rakssányi már az ira-
tok elkallódása miatt aggódott. „Temetőnk nagyon 
rövid idő alatt megtelik, s bár 1918 óta, tehát már 
négy éve kérjük a kiszemelt területre a kisajátítást, 
még ma sem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
temető területet biztosítsunk. A kisajátítási ügyira-
tok – járásorvos úr értesítése szerint - a főszolgabírói 
hivatalban elkallódtak, tisztelettel kérem rendelke-
zését, meg vannak-e már az elveszett akták, vagy 
szükség van az eljárás egész újonnan való megindí-

tására.”19 Az ügyben nem történt előrelépés, 1922. 
október 3-án már „erősebb” hangú levelet írt 
Rakssányi főjegyző a főszolgabírónak.20 „Számta-
lanszor sürgettem, hogy évek óta húzódó kisajátítási 
kérelmünk elintézést nyerjen, hiába, úgyhogy most 
amikor már a temetőnk befogadóképessége lezárult, és 
nincs hova temetkezni, a legborzasztóbb helyzetnek 
nézünk elé, amely a legsürgősebb hatósági beavatko-
zást és intézkedést kívánja, mert attól tartok hogy a 
legelső eltemetetlen halottal országra szóló kellemet-
lenségek következhetnek be.”21

Ma már nem tudhatjuk, hogy a fent idézett 
levélnek a hatására, vagy a valóban lehetetlen 
helyzetnek köszönhetően egy hónapon belül Pest-
újhely község megkapta a kisajátítási engedélyt. 
Ezt igazolja a Magyar Királyi Kereskedelemügyi 
Miniszter levele, amely 1922. november 3-án 
íródott: „Tisztelt Barátom! A Pestújhely község 
temetője céljára szükséges ingatlanok kisajátítási 
ügyére vonatkozó becses soraid kapcsán értesíte-
lek, hogy a vármegye közigazgatási bizottságához 
79152/1922. szám alatt intézett rendeletemmel a 
szóban forgó célra a kisajátítási eljárást egyide-
jűleg elrendelem. Szívélyes üdvözlettel: Walka 
Lajos.”22

Bár csak rövid időre, de az év végére mégiscsak 
megoldódott a temető terület vásárlásának ügye. 
Az 1923. december 27-ei közgyűlésen mutatták 
be a képviselőtestületnek Stegmayer Pál és Bertók 
Sámuel rákospalotai lakosokkal kötött adás - 
vételi szerződést. A képviselőtestület jóváhagyása 
után a két földtulajdonosnak kifizettek egy millió 
korona vételárat, ami az akkori forgalmi értéknek 
megfelelő összeg volt.23
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