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Pestújhelyen 1914-től sírásó végezte a temetői 
munkálatokat. Azért, hogy a temető rendje és a 
temetkezés pontosan betartható és szabályszerűen 
lebonyolítható legyen megbízható egyént szeret-
tek volna alkalmazni. Úgy gondolták, Pestújhelyen 
kétszeres szükség van erre, hiszen nemcsak a köz-
ség lakossága veszi igénybe a sírásó munkálatait, 
hanem a Munkáskórház is. A 98/1921-es hatá-
rozat kimondta, hogy évi 1200 korona fizetést 
biztosít az állás betöltőjének, ezen felül 300 korona 
lakbér pótlékot állapítottak meg, és jogosult volt 
a temetőőr az állami pótlékok igénybevételére is.1 
Rakssányi erről így emlékezett: „Az elöljáróság-
nak elsőrendű feladata és erkölcsi kötelessége volt 
a temetőt elhagyatottságából kiemelni, a beke-
rítetlen és őrizetlen terület bekerítéséről s az ott 
lakó temető-kertész 
temetőőr által állandó 
felügyeletéről gondos-
kodni, az akkor sűrűn 
előforduló lopásokat 
és egyéb kegyeletsér-
téseket megszüntetni, 
a község lakosainak 
érdeklődését a temető 
iránt felébreszteni, egy-
szóval a temetőkultúrát 
megteremteni. Mert 
egy község társadalmi, 
lelki és erkölcsi rende-
zettsége mértékének 
elbírásánál a temető 
állapota szolgál zsinór-
mértékül, s azt szokták 
mondani: amilyen a 
község, olyan a teme-
tője.”2

A temetőőri állás nappali elfoglaltságot jelen-
tett, a sírásó a községben lakott, albérleti díj is 
megillette, de a temető éjszakánként továbbra 
is felügyelet nélkül maradt. 1923. június 9-én 
a főjegyző a közgyűlés előtt javaslatot tett arra, 
hogy a község építsen a sírásónak egy szo-
ba-konyhás őrházat, amit a képviselőtestület el 
is fogadott.3 Az indoklás szerint a köztemető-
nek siralmas volt a helyzete: a kutakat többször 
is ellopták, a kerítést eltüzelték, a sírkereszte-
ket a tolvajok elvitték. Úgy gondolták, hogy ha 
a sírásónak megfelelő lakásról gondoskodnak 
a temetőben, ezek a problémák megszűnnek. 
1924-ben épült fel a lakóház, és egészen 1950-
ig, a temető bezárásáig a mindenkori temetőőr 
családjával itt lakott. 1925-től Sebestyén István 
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töltötte be a posztot egészen a temető 
megszűnéséig. A temetőőrnek az érté-
kek megőrzése céljából fegyverviselési 
engedélye is volt. 

A sírhelyárak rendezése is visszatérő 
témája volt a közgyűléseknek. 1912-ben 
a másodosztályú sírhely 3, a gyermeksír-
hely 2,40 koronába került.4 Két év múlva 
(32/1914-es határozat) a másodosztá-
lyú sírhelyárat 8 koronára, a gyermek 
sírhelyárat 3 koronára emelték fel. A leg-
közelebbi árrendezés 1921-ben történt, 
amikor is drasztikusan (10 szeresére) 
növelték a sírhelyárakat, amit a leendő 
temető terület vásárlásával indokoltak. A 
képviselőtestület megállapította, hogy a 
sírhelyárak olyan mérsékeltek, hogy 
majdnem mindenki a legmagasabb áru 
díszsírhelyet vette igénybe hozzátarto-
zója számára. Ez után a díszsírhely 350, 
első osztályú sírhely 200, másod osztályú 
sírhely 80, gyermek sírhely 30 koronába 
került.5

Pestújhelyen a temetést temetkezési 
vállalkozó végezte. Az iratok szerint a 
húszas évek elején két temetkezési vállal-
kozó volt a községben. 1924-ben Hodina 
Istvánné harmadikként nyújtott be ezen 
iparűzés tárgyában kérvényt a község 
elöljáróságához. A 26/1924-es határozat 
azonban kimondta, hogy a képviselőtes-
tület két temetkezési vállalat működését 
engedélyezte, az egyik be volt töltve, a 
másikat pedig a község tartotta fenn, így 
tehát a harmadik vállalkozó letelepedését 
nem engedélyezték.6 
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1925-ben ismét említésre került a halottak 
kötelező ravatalozása. Erre továbbra is azért volt 
szükség, mert a községben túlnyomó részt egy 
szoba-konyhás kislakások voltak, és ezek lakóit 
akarták megóvni az otthoni ravatalozás borzal-
maitól. Elképzelésük szerint azonban, ha valaki 
három és azon felüli lakrészes lakással rendelke-
zett, fellebbezhetett volna az otthoni ravatalozás 
érdekében.7 Közben 1928-ban elkészült a rava-
talozó tervrajza, és az első fokú építési hatóság 
engedélyt is adott az építkezéshez, de a meg-
valósításhoz nem volt a községnek fedezete, és 
kölcsönt sem tudtak felvenni. A ravatalozó épí-
tését nem tudták megkezdeni ekkor.

Állandó visszatérő probléma volt a temető bőví-
tésének ügye is. Hiába bővült 1923-ban jelentős 
földterülettel a temető, 1929-ben ismét területvá-
sárlásra kényszerült a község. Ami pár évvel ezelőtt 
csak hosszú procedúra után sikerült, 1929-ben 
gyorsan elintéződött. Sikter István és neje, Csiz-
madia Julianna rákospalotai lakosokkal hamar 
megállapodott az elöljáróság, és az 1830 négyszögöl 
térfogatú ingatlan - négyszögölenként 5 pengő 50 
fi llér, összesen 10.065 pengő vételárért – a község 
birtokába került.8 Így nem okozott gondot a zsidó 
hitközség újabb terület engedélyezési kérvénye 
sem. A képviselőtestület a kért temetőterületet a 
temető rákosszentmihályi oldalán vásárolt földből 
30 évi használatra átengedte a zsidó hitközségnek. 
Oda saját rítusuk szerint temetkezhettek, és a meg-
váltási árat abban az összegben állapították meg, 
mint amennyi a keresztények is fi zettek volna.9

A ravatalozó ügyével legközelebb 1928. május 
5-ei közgyűlésen foglalkozott a képviselőtestü-
let. A főjegyző előterjesztéséből kiderül, hogy 

Pest vármegye törvényhatósága már jóváhagyta, 
hogy Pestújhely községnek temetőjében ravata-
lozó épüljön. A ravatalozó tervrajza el is készült, 
és az építésre az I. fokú építési hatóság az enge-
délyt megadta. Az előzetes számítások alapján 
a ravatalozó építési költségeit 14.000 pengőben 
állapították meg. A községnek azonban erre a 
célra szükséges fedezete nem volt, ezért úgy 
tartották méltányosnak, igazságosnak, és gaz-
daságilag szükségesnek, hogy a beruházást a 
későbbi nemzedék adózó tagjaira is szétosztva 
egy hosszabb lejáratú kölcsönnel fedezik.10 A 
46/1928-as határozatból tudjuk, hogy névsze-
rinti szavazással elfogadták a beterjesztést, és 
megszavazta a képviselő testület, hogy rava-
talozó helyiség építése céljából 14.000 pengő 
kölcsönt vesz fel 25 évre.11 A ravatalozó mégsem 
épült fel.

Rakssányi főjegyző 1934 nyarán újabb javas-
latot tett a ravatalozó és hullaház megépítésének 
költségeire. Az 1935. évi költségvetésben szerette 
volna előirányozni, hogy a beruházást még 1935-
ben minden körülmények között megvalósítsák. 
134/1934-es véghatározatban a képviselő testület 
újra kimondta, hogy a 73002/931 és 1713/931. 
kgy. számú megyei szabályrendelet 1.§-ában 
kötelezővé tett ravatalozót és hullaházat megépíti, 
annak költségeire 10.000 pengőt megszavazott, és 
ezt az 1935. évi költségvetésben az 50%-os pótadó 
keretein belül előirányozta.12 Az indoklásban 
nemcsak a fent említett rendeletre hivatkoz-
tak, ami kötelező volt a községre nézve, hanem 
egészségügyi okokra is. A községi piac közvetlen 
közelségében, (az utca másik oldalán) volt az OTI 
munkáskórházának hullaháza, amely „nyáron nyi-
tott ablakokkal és ajtóval éktelenkedik, amelyen 
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át a legyek tömege hol a hullára, hol a hentesek 
húsára száll, nemcsak degúsztál, hanem fertőz is, 
ez az anomália és közegészségügyi rendellenes-
ség csakis a ravatalozó megépítésével szüntethető 
meg. Különösen az állandóan öt, hat hullával telt 
kórházi hullaháznak megszüntetése érdekében 
elodázhatatlan a községi ravatalozó megépítése, 
ezt az anomáliát a fővárosi napisajtó is nyilván 
tartja, nagyobb botrányok csak személyes beavat-
kozás és hírlapírói jóindulat folytán maradtak el 
eddig.”13 A ravatalozó megépítésével hasznot is 
remélt az elöljáróság, hiszen a terem használati 
díjak szedésével - reményeik szerint – jövedelem-
hez jutott volna a község.

A ravatalozó felépítésének ügyét legköze-
lebb 1938-ban tárgyalta újra a képviselőtestület. 
Január 31-én elfogadták, hogy az 1928-ban már 
jóváhagyott és engedélyezett terveknél nagyobb 
ravatalozó építésére pályázatot írjanak ki. Meg-
bízták vitéz Báthory Kornél községi építési 
szakértőt, hogy új terveket készítsen, az épít-
kezés kivitelezésére költségvetést állítson össze. 
A versenytárgyalás kiírása is az ő feladata volt, 
munkálataiért 3% díjazásban részesült. A ható-
ságok hozzájárulása, illetve felülvizsgálása után, 
az építési engedély megszerzésével lehetett az 
építkezésre a versenytárgyalást meghirdetni. 
Báthoryt kötelezték arra is, hogy a verseny-
tárgyalás eredményét az államépítészeti 
hivatal javaslatával együtt mutassa be a kép-
viselőtestületnek, aki ezek alapján hozta meg 
végső döntését.14 Az ajánlatok beadásának 
határideje 1938. június 20-a volt, és erre az időre 
20 db pályázat érkezett. A legolcsóbb ajánlatot 
Wieland Károly soroksári vállalkozó tette, aki 
14.113 pengő-ért építette volna fel a ravatalozót. 

A második Hulec Ferenc budapesti kőműves mes-
ter volt, aki 14. 984 pengő, a harmadik Hia Ferenc 
budapesti építési vállalkozó 16.693 pengő, és a 
negyedik vitéz Báthory Kornél pestújhelyi épí-
tési vállalkozó volt, aki 15.877 pengő végösszegű 
ajánlatot tett.15 A versenytárgyalás eredménye 
dacára a képviselőtestület egyhangúan vitéz 
Báthory Kornél pestújhelyi lakost bízta meg a 
község köztemetőjében építendő ravatalozó és 
hullaház munkálatainak elvégzésével.16

De mi volt a döntés hátterében? A jegyző-
könyvek tanúsága szerint az ajánlatok számszerű 
sorrendje megváltozott, mert vitéz Báthory Kor-
nél építő iparos, mint helybeli vállalkozó 6% 
kedvezményre volt jogosult. Így az ő ajánlata a 
második helyre került, a többi ajánlattevő sor-
rendje pedig nem változott. Báthory mellett 
lobbizott pár képviselőtestületi tag is. Felszóla-
lásukban a következő javaslatot tették. „Bár az 
első ajánlattevővel szemben vitéz Báthory Kornél 
ajánlata 1763 pengővel drágább, mégis a munká-
latok neki adassanak ki, mint helybeli iparosnak, 
aki helybeli munkásokat alkalmaz, a helybeli 
kisiparosoknak is munkaalkalmat biztosít. Míg 
ellenben, ha Wieland soroksári vállalkozó kapná 
meg a munkát, aki már a pestújhelyi állami elemi 
iskolánál is dolgozott, illetve vállalkozó volt, elő-
reláthatólag most is ugyan úgy, mint ahogy a 
múltban, soroksáriakkal végeztetné el a munkát, 
és pestújhelyi munkanélküliek száma nemhogy 
csökkenne, hanem jövőre megint csak emelked-
ne.”17 A képviselőtestület mentségére említendő, 
hogy a testület már a versenytárgyalási hirdet-
mény kibocsátásakor is fenntartotta magának 
a jogot arra, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
összegre való tekintet nélkül választhat.
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1939-ben végre felépült a halottasház és 
ravatalozó, amiről 1925-ben hozott először 
döntést a pestújhelyi képviselőtestület. Az 
építkezés a végelszámolás szerint 16.031 
pengőbe került a vállalt 15.877 pengő helyett. 
(A különbözeti összeg 158 pengő volt!)18 A 
ravatalozó épület berendezése, fenntartása 
és esetleges pótlások a község feladata volt, 
amelyekről a költségvetésben gondoskodtak. 
A ravatalozó átadásakor a berendezéshez 
30 db szék, egy íróasztal, egy szekrény, 2 db 
függöny, egy kályha és egy hullaszállító kocsi 
tartozott. A község a ravatalozó helyiségeket 
minden díszítés és fekete posztó elhelyezése 
nélkül bocsátotta a temetkezési vállalkozók 
rendelkezésére. Ezeket ugyanis a temetkezési 
vállalkozók adták teremhasználati díj címén.

Az építkezés közben újabb földterületet szeret-
tek volna vásárolni a rákospalotai lakosoktól azért, 
hogy a temetőhöz vezető utat kiszélesíthessék, 
mert addig a temetőhöz rossz karban lévő, esőzések 
idején csaknem járhatatlan út vezetett. 1939-ben 
ez a probléma is megoldódott: 1324 négyszögöl 
kiterjedésű ingatlant 3395 pengőért vásároltak.  

1942-ben újabb ingatlan vásárlásra kénysze-
rült a község, ez volt az utolsó bővítés a település 
életében.  Az Első Pestújhelyi Takarékpénztár 
Rt. tulajdonában lévő két hold és 114 négyszö-
göl szántóföld ingatlant 8285 pengőért vásárolták 
meg.19 Más földet temető bővítésére már csak 
azért sem tudnak vásárolni, mert Budapest úthá-
lózatának kiépítéséhez szükséges terület a temető 
kerítésével párhuzamosan volt csak, így oda biz-
tosan nem kapott volna a község temetkezésre 
engedélyt. Az 1942-ben megvásárolt földterü-

lettel érte el a pestújhelyi temető a legnagyobb 
kiterjedését. 1949-re mégis kicsinek bizonyult, de 
újabb terület vásárlására már nem volt mód. 

Pestújhely életét jelentősen befolyásolta az 
1949. évi XXVI. törvény, amely Budapest terü-
letének új megállapítását tartalmazta,20 ennek 
értelmében 1950. január 1-én Budapesthez 
csatolták Pestújhelyt is. Ez után a község képvi-
selőtestülete már nem hozott olyan rendeletet, 
határozatot, amely ellentétben állt a fent említett 
törvénnyel. Így volt ez a temetőt érintő kérdésekkel 
is. Erre példa az 1925-től alkalmazott Sebestyén 
István temetőőr véglegesítés iránti kérelme, amit 
a képviselőtestület elutasított. Az elöljáróság úgy 
gondolta, hogy mivel 1950. év január 1. után a 
község Nagybudapest egyik kerületének részévé 
fog válni, felesleges az állás végleges megszer-
vezése. Azonban támogatták Sebestyén István 

18  Uo.

19  Uo.

20  Az országgyűlés Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, 

Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest megyei városokat, Albert-

falva, Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény, 

Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, 

Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom és So-

roksár nagyközségeket Budapest fővárossal egyesíti. (1949. évi 

XXVI. törvény) In.: 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.

php?a=3&param=8371
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temetőőrt addigi jó munkájának elismeréseként 
az irányú törekvésében, hogy átvegyék a nagybu-
dapesti státusba sorolt alkalmazottak közé.21

1949. október 11-én tartott közgyűlés 
foglalkozott utoljára a temetővel, amikor is 
tulajdonképpen megszüntették a temető fölötti 
rendelkezési jogukat, átadták azt a Székesfőváros 
Temetkezési Községi Vállalatnak.22 A jegyző-
könyvi iratokból azt is tudjuk, hogy az átvett 
községi temetőben a Székesfővárosi Temetkezési 
Községi Vállalat, az átvétel napjától kezdődően 
további temetkezést nem tett lehetővé, illetve 
az addig fenntartott Pestújhely községi temetőt 
lezárta. Pestújhely lakosai ezután a rákospalotai, 
újpesti, vagy Budapest bármelyik részén lévő 
temetőben temetkezhettek szabadon. Kivételt 
képeztek azok, akik már előre megvásárolták 
sírhelyeiket, vagy sírbolttal rendelkeztek,23 ők 

ugyanis 1969-ig, az újpalotai lakótelep építésé-
nek kezdetéig temetkezhettek oda. 

Tanulmányommal Pestújhely történetének egy 
kis szeletét szerettem volna bemutatni. A temető 
történetét kutatva még inkább látszik, hogy a község 
teremtő akaratának milyen sok nehézséggel kellett 
megküzdenie, mindennek dacára mégis rengeteg 
eredményt sikerült elérniük, majd egy közigazga-
tási rendelet pontot tett minden kezdeményezésre. 
Pestújhely Magyarország egyik olyan települése, ami 
a XX. század szülöttje, és ami önálló településként 
csak 40 évig létezett. Mégis az itt élők ma is pest-
újhelyi identitással rendelkeznek, megemlékeznek 
nevezetes polgáraikról, eseményekről, őrzik hagyo-
mányaikat. A pestújhelyiek ápolják temetőjük és 
halottaik emlékét is, 2009-ben egy emlékkövet állí-
tottak fel a valamikori temető helyén, ahová minden 
év novemberében gyertyát gyújtva elzarándokolnak.  

21  BFL V.710. a

22  Uo.

23  Uo.
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