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RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
ifj. László Vince (szerk.): Emlékképek – Budajenő 

című kiadványa alapján

Jenőnek, településünk ősének a neve 1225-ben fordul elő 
először írásos forrásban. Az utalás szerint II. Endre király 
a győri várjobbágyok Jenőn (in villa Jeneu) levő két telkét 
a budai szigeti Szent Mihály egyháznak adományozza. 
Hogy a település ennél régebbi alapítású, arra a régészeti 
leletek mellett a Kálváriahegyen álló régi templom falaza-
táról, ennek bizánci stílusjegyeiről lehet következtetni. 

A régi település a kápolnahegyi kis templom környé-
kén és a közelében levő völgyben lehetett. 

Egy 1253. május 27-én kelt újabb adományozási irat 
szerint IV. Béla király egy új-jenői birtokot ismét a Szent 
Mihály premontrei monostornak juttatott. 1277-től, ami-
kor az apátságot és a birtokot IV. László a Nyúl-szigeti 
apácáknak adományozta, a jenőiek a Boldog Margit zárda, 
1455-től Garai László, 1465-től pedig Guti Országh Mihály 
nádor patronátusa alatt éltek. 

Buda eleste, 1541 után ez a térség is török kézre került. 
Lakossága részben elmenekült, részben kihalt, az egész 
környék elnéptelenedett. A telki apátság monostora is 
elpusztult, pár évtized elmúltával már a helyét sem tudta 
megmutatni senki. Jenőt Puszta-Jenő néven jegyzik.

A török kiűzése után, 1698-tól Telki, Jenő, Páty és 
Kozárompuszta báró Kurtz Ignácé lett. 1700-tól települtek 
ide emberek, mikor Faber skót bencés apát megkapta a 
telki apátságot. Ő azonban nem Telkit, hanem Budajenőt 
fejlesztette. A betelepítés ütemét lassította az erre a megyé-
re is kiterjedő Rákóczi-szabadságharc, a XVIII. század első 

évtizedének végére azonban kialakulhatott a település 
magva. Ezúttal nem a Kápolnahegyen, hanem lent a pa-
takvölgyben, a mai Fő utca mentén. A telepesek Német-
országból érkeztek, szász és frank területekről, valamint a 
Fekete-erdő vidékéről. 1724-ben Jenő, azaz németesen 
Jenne lélekszáma 374 fő volt, 1842-ben már 629. A telepü-
lés 1848-ban 84 nemzetőrt állított, ebből 22 lovast.

A tagosítást az 1859-es úrbéri egyezség alapján végezték. 
A faluban ekkor 28 egész telkes gazda élt és 54 zsellér. A 
birtokukban levő legelőket a telkes gazdák nagyobbrészt, 
a zsellérek teljes egészében művelték, részint búzát, kuko-
ricát és krumplit, részint – a már meglevő szőlőterületet 
kibővítve – szőlőt termesztettek rajtuk. A földművelés is, 
az állattenyésztés is föllendült a XIX. század második felé-
ben. Utóbbiból a lótenyésztést emeli ki a település mo-
nográfiája, megemlítve, hogy a község ménlova a Zichy-
féle lángi ménesből való és 1400 forintot ér. Pest megye 
mindig híres volt szőleiről. A pilisi és váci járások hegyes-
dombos vidékein a községek fő jövedelmi forrása ez volt. 
A jenői területen lévő szőlők kisebb része az uradalomhoz 
tartozott, egy másik magángazdák kezén volt, a legnagyobb 
rész papi szőlő volt. 

Az 1881. évi népszámlálás adataiból kiderül, hogy a falu 
mind a házak számát (117), mind a lélekszámot (835) te-
kintve alaposan megelőzi Telkit (37, 213). A lakosság 
nemzetiségi összetételének aránya 10:1 a németek javára. 
A vallást tekintve Telki színkatolikus, kevés híján Budajenő 
is az. Figyelemre méltó adat, hogy Budajenő lakosságának 
63,5 %-a írástudó.

Egy 1882-i királyi rendelet alapján a telki apátság műkö-
dését szüneteltetik, birtokát közalapítványi kezelésbe adják. 

A két község lelkipásztori munkáját a budajenői plébános 
látja el, kit a környező községektől eltérően nem a székes-
fehérvári püspök, hanem az esztergomi érsek nevez ki.

Az I. világháborúban elesett hősi halottak száma 32, a 
hősi halottaknak emlékművet állítottak. Erre vésték rá 
később a 2. világháború  hősi halottainak nevét is.

A lakosság száma 1920-ban már 1014 lélek. A meggyő-
ző többséget a németek adják, magát magyarnak valló csak 
25 fő él a faluban. Hét református vallású lakos kivételével 
mindenki katolikus. 1939. novemberében Gödöllőről a 
Szent István Fiúotthon növendékei költöztek a kastélyba. 
A zömmel árva növendéket különféle szakmára tanították. 
Volt köztük asztalos, könyvkötő, cipész, kosárfonó, festő-
mázoló. A majorban földműveléssel és állattenyésztéssel is 
foglalkoztak, így önellátóak voltak. 1944. március 19-én 
német katonák szállták meg a községet. A fiúotthon nö-
vendékeit kiköltöztették a kastélyból és a majorban lévő 
lakásokban és istállókban helyezték el őket. Az intézmény 
végül 1946. márciusában szűnt meg.

1944. karácsonyán, a hajnali órákban bevonultak a 
faluba a szovjet rohamcsapatok. 1945. február 11-én a budai 
várból kitörő német harci egység Budajenő felé nyomult, 
hogy eljusson a Tök felett állomásozó német csapatokhoz. 
A szovjet légierő és tüzérség teljesen megsemmisítette e 
csapategységet, a körülbelül 130 halottat tömegsírba temet-
ték. A háború után a községi elöljáróság számba vette a 
megmaradt állat- és vetőmagkészletet. A német rekvirálás 
és a közel három hónapi szovjet megszállás következtében 
siralmas volt a helyzet. 1946. április elején Budajenőn is 
megjelent a rosszemlékű kitelepítő bizottság. A község 187 
német családjából 172-t telepítettek ki. Az otthonukat 
elhagyni kényszerült lakosok 60–70 kilós személyi pogy-
gyászt vihettek magukkal. Az 1945 őszén betelepült széke-
lyek vitték őket a biatorbágyi állomásra, mivel csak nekik 
voltak igás állataik. A megüresedett házakba erdélyi magya-
rokat telepítettek. Ők is áldozatai voltak a véres háborúnak 
és a nagyhatalmi politikának, mint német sorstársaik; ne-
kik is el kellett hagyniuk otthonaikat és idegen égbolt alatt 
kellett új otthont keresniük. Budajenőre történő letelepí-
tésük két szakaszban ment végbe: 45 őszén és 46 tavaszán. 
Budajenő és Telki községbe először 32 székely család költö-
zött. A má sodik szakaszban újabb 8 család érkezett Buda-
jenőre Bör velyből, tetemes állatállománnyal és gazdasági 
felszereléssel. Romániából illegálisan jött át a határon újabb 
12 család minden vagyon nélkül, később ők is letelepülési 
engedélyt kaptak.

A faluban 1948-tól megindult a szövetkezetesítés. Az 
1950 -es években a két községhez csatolták Perbál egy részét, 

a herceghalmi kísérleti gazdaság perbáli egységét. 1966-ban 
a Budai Járás Tanács VB közigazgatásilag összevonta a 
telki és budajenői tanácsot. Telki 1991-ben újra függetle-
nítette magát Budajenőtől. A lakosok száma jelenleg 
megközelíti az 1800-at.

A FŐÉPÍTÉSZ GONDJAI ÉS ÖRÖMEI 

Szomszédos település lakójaként, gyakran utaztam át Bu-
dajenőn, több ismerősöm, barátom is élt itt. Tetszett a 
település fekvése, atmoszférája, a lakosok hagyománytiszte-
lete és különösen megfogott, hogy a járókelők még jókí-
vánsággal üdvözlik egymást az utcán. Megtiszteltetésnek 
éreztem, mikor hat évvel ezelőtt megbíztak a főépítészi 
munkával.  

A főépítészek legfontosabb feladata a rendezési tervek 
döntésre való előkészítése. A képviselők többsége Buda-
jenőn sem építész, nem ismerhetik a rendezési tervek jogi 
státusát, az építészeti szakszavak jelentését, jelentőségét. A 
főépítésznek kell a szakmai tudnivalókról az illetékeseket 
felvilágosítania, a döntési alternatívák lehetséges következ-
ményeiről tájékoztatnia. Szerencsésnek mondhatja magát 
a település, mert mindkét eddigi polgármester (Soltész 
Miklós és Budai István) és a testület is igényelte és meghall-
gatta a szakmai véleményt. Úgy hiszem, Budajenőn a lé-
nyegi döntések felől haladunk a részletek felé; kapkodás 
nélkül, megfontoltan, egymásra épülően születnek a testü-
leti döntések és a rendezési tervek. A Portaterv által készí-
tett rendezési terveket 2006-ban – elemző észrevételezés 
után – fejlesztette tovább a Pomsár és Társai Kft. 

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) kidolgozásakor el-
sődlegesnek ítéltük a hely szellemének, értékeinek meg-
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