
Jegenyés Pál csendőr főtörzsőrmester 
(Az MKCsBK megalapítója) 

1903. június 14-én született a Felsőnyék községhez tartozó Belfürgeden, Tolna 
vármegyében (Pincehely illetőség), egy hét gyermekes családba, Jugovics Ádám 
földműves és Zakariás Julianna gyermekeként.  

Nevét Jugovicsról Jegenyésre változtatta 1931-ben a  m. kir. belügyminiszter 
191.646/VIII.1931-es rendelete által. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1936. november 3-án, Esztergomban  
vette feleségül Kovács Arankát 
(Goldie), a Hont megyei felsősipéki 
csendőr járásőrmester leányát. 
Örökbefogadott gyermekük, Ilona, 
után (szül. 1924) két fiuk született: 
László, 1937. október 6-án és György, 
1938. augusztus 30-án.   

 

 

 

 

 

Jobboldalon, feleségével, 1937-ben.  
(A háttérben szülei és lánya, baloldalon 
                     nagymamája). 
 



 

Az előírt iskolák és 
tanfolyamok elvégzése után 
1936-ban a Cserhátsurányi őrs 
parancsnoka lett. A visszanyert 
Felvidéken, az Esztergom 
vármegyei Köbölkúton és 
Erdélyben állított fel őrsöket. 
Szolgálatával kiérdemelte az 1. 
oszt. Legénységi Szolgálati Jel. 
dicsérő elismerését és több 
oklevelet. Gyomorfekély miatt 
Koltára, majd a komáromi 
osztály gazdasági osztályára 
helyezték át, ahonnan 1944. 
Karácsonyán családjával 
Bajorországba vezényelték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi képek a csendőrőrsön való szolgálata idején készültek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bajorországban érte a háború vége. Családjával hazaindult, de ő az ausztriai 
Graznál visszamaradt leányával valamely ügy intézése miatt, míg felesége két 
kisfiukkal előresietett Magyarországra szülei beteghíre miatt. Mielőtt ő is 
hazaindult volna, a vasfüggönyt lezárták és az otthoni csendőr-üldözések híre is 
megtorpanásra kényszerítette. László fia 1956-ban csatlakozhatott édesapjához, 
felesége pedig csak 17 év után, 1962-ben (miután nyugdíjáról otthon lemondott). 
György fia Magyarországon maradt és 1963-ban bányabalesetben életét vesztette. 
A szocialista párturalom így szakította széjjel ezt a családot is, sok más csendőr 
családhoz hasonlóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jegenyés Pál családjával 1945-ben. 
Nagyobbik fiát 11 év múlva, feleségét csak 17 év után, kisebb fiát pedig 

soha többé nem láthatta vissza. 



Grazban kőműves munkát vállalt és menekült csendőr bajtársai megsegítésére 
1948. november 20-án létrehozta a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot, 
amely 1949 augusztusában felvette a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
(MKCsBK) nevet. Az MKCsBK sokszorosított tájékoztatójának, majd a Bajtársi 
levélnek elnevezett újságjának első szerkesztője és kiadója volt. 1951-ben 
vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol az MKCsBK Chicago-béli (Illinois, 
USA) csoportjának vezetője és a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, 
valamint a Szt. László Társaság és Rend Emlékkeresztes tagja volt. A Bajtársi 
levélben éveken át rendszeresen közölt cikkeket nyomozásairól és bajtársakról.  

 

  

Jegenyés Pál főtörzsőrmester - Csatáry Béla olajfestménye. 



Eleinte éjjeli takarítói munkából látta el 
családját, de hamarosan farmot vásárolt és 
azon áldásosan gazdálkodott egész 
családjával együtt. Ott látta vendégül 1969-
ben az MKCsBK csendőr-találkozójának 
résztvevőit. Később a Motorola gyárában 
dolgozott, ahonnan 1981-ben vonult 
nyugdíjba. 

Mindenki kiváló emberként és komoly hívő 
keresztényként ismerte. Mellékeltük az 
1975-ben utódainak írt „lelki végrendeletét,” 
mely rávilágít nemcsak az ő, de 
csendőrtársai zömének lelki hozzáállására is, 
becsületes helytállásuk, szorgalmuk, 
emberszeretetük rúgójára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1992. január elsején húnyt el a Minnesota-beli Baxter városkában, ahol élete utolsó éveit családja 
körében töltötte.  

Gyászjelentésén az életét hűen tükröző összefoglaló áll: „A Haza elhagyása után is hű maradt 
esküjéhez és megbecsülést hozott a Csendőrségnek és a magyar névnek, Hiven, becsülettel, 
vitézül. Nyugodjék Krisztus békéjében.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravatala az  
MKCsBK koszorújával. 

Sírhelye a Baxter City Cemetery-ben (Minnesota, USA).  
(Felesége 1995. május 5-én hunyt el). 



Szülői szeretettel szivem mély éről kérlek nenneteket : 

rorgassátok szorgalmasan ezt a szép nagy,magjhrul irt "DIB1IAT" : 

olvassátok buz gón fejezeteit és verseit ,vegyétek örörui�el felvilágositá

sait és elszánian kövessétek intelmeit. 

Igy náláljátok meg az Istennek,hogy testi és lelki auományaival 
elnalmozott benneteket . 

Igy kapcsoljátok bele sZiveteket,lelketeket az Istenbe,hz Ur Jézus 
szentsé5es S�ivébe,a világosság,erő és vi�asztalás tengerébe. 

Gyermekeim! -,,-z élet Den seiíü. . i sem lellet fontosabb és előbrevalólJb, 

mint az il1lausáió. JI. boldOG elet ala"feltéttle aZ,nosY al!. emuer,mint te

remtmény,a minc.enl1ató Isten mint teremtője előtt megnó dolj on és Őt 
gyermeki alázattal szeresse, imáuj a. Imáuság tenát az az aranyfonál,mely 

az eilloed összeköti az istennel. 
'l'udjátok meg gyermekeim,hoGY az imáéisaf5 egy na t hlmhs fegyver az 

ember kezében,autely ál tal a legjob-I) vigaszt d ást és segitséget ny erhe-

titek weg. 
B. gondolkoció ember illaca kőré t ekin t,ke re si ét választ arra a kérdés

re; horman van és nová wegy, vagyis mi az ember és mi lesz 1'> földi élet 

után '( akaratlanul is rájön,hogy kell lermi egy IstenJlek,,�'eremtőnek 

aki mindeneket alkotoU . .tikinek örök nálával tart u zunk,Ulert az ű szent 

kesy elllle nélkül nem élneoünk. 
Az élet-uen sce;itségre van szükségünk,a� emoel'i' seoHség lei5tliLJoJször 

nBJll sokat ér,kiliez �oYLlUIJon teüát ilyenkor az en'tlJf:;l' ? Krisz"cuslloz . 
U mOIlclOtta; /lKel'Jetek és auaiik nektek,keressetek é� találni i' 0 ütok, 
zöree!'setek és killyüta-ctik nek tek. " 

l�e gonuolJ átok egy pillanatra sem,gyerllleke im,noéJ' Isten a ti imá-
i tokra reászorul. Isten megvoIt ,amikor ti nem voltatok és meglesz ,amikor 

ti már nem lesztek. 'h ellenben Isten kegyelme nélkül se."�li tsem tenette1 
Tomboljon a vibar,verjen a balszerencse,égesen a fáj dal om sebe, 

csak a remény ne bagyjon el benneteket,mert a.1ü Istsnbe bizJiJk,sohasem 
hagyja el. Akersz tenát boldog lenni ? hallom a válas:óai tokat: igen 
akarunk boldogok lenni. 

Yogadjátok meg az Udvözitó szavát: " Imádnilikozzatok,hogy kisértés-
be ne essetek./I 

UJ ESi,'r�NDó N1i.PJ.Ál�! 
Lake Geneva,1975.január l. 
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1977.é•i 2. •t u "Ba1t .rai Levél " ellé•.lete ·ér1t e• tolt 
Calt arioen 1977. októb r 20- lill kUt l. ""• K v tl " > V ;, L tl ti . 

e:.. l. - .u z: J ~ G „ H I !:; r L , ~r; . 1903. ur.it.• 14-én, 
nl•unyék,'ioli.o. ewe • .í:-in . i.elJi il &td•é11U. 74 hea, fótörrór
ae•ter, l~a4 . apriiis l - én l épte• a c•dn~ózcé6i t e•tül tbe . Jelen
leg; n1u&~iJa• Kv~i•e• "f&0 .ok . 6Yeni.ek van é 4 unok&. . li1111: 
19 é"fe 0 . - . ~ . Al'llY f6törz•órae•ter , 

1947-b:n me al. itottbll a " .kir . c•enddr ill Jtár~i A~zte.ltáJ"'ll
sá~ot", aJd e éY utan a jelenle~i i.KC~BK-re lett o.tvitltozt tva. 

1947- ben a Bajt&r•i J;&velo~ént i• /:izógtlpon:/b v&zet•e• és 
l 94d- ban alb.kul t 11.t •oK•~oro•itott !or , b...n "l&Jt&l"'i J;Ovél" cimre . 

r.~BK . nyilvi;.ntartás 6/1966 sz u"uii.•....,i" 16 , zul• '· um van , 
a J•l"ftlru yel • yUtt . 

A c:l>A- b• a ebal~i.ila,tól 1947. Juliu• ~l-t l tU.,JR "fRL;Ok . 
" ~-„•K a 11et,altu<ulá•tól- .c.octanál.i, t11c-J va ok, · t 

litlllK Au%;,onti yt . 1629. •z. /:l;i:;l.tebruu t.7- éi uH:/:l!inJkéj;e• 
•1 "~'- '' t1 LAP"-on , Zi.KC ""''" • .k. tbk . sláir1&••al tuc.ok bi-
zonyihni . 

lll(CwBK- ben elhanezott be•zaoeila é• 1ni.•aila :l94 .novttmbertól 
19;,l il •i.Jelen6 BaJtár•i Levelekuen tal.Uhatók . 

nadi~to•zta•ban , beYeté•en ér o&•át,bo.n, n~• volt 
ad. 2.- ö.1 ~ .KC~BK-ben a me5al11Kula~tól 1951. maju• 3-ig 

•oltwa "UbJYuzetó é• B.L. RZ rke•ztó" . 
l9b6- tól 1~68-ig "fol taa a .r.~a& . ohicagói c•oportnak Yezető

tr...,ja l' f6 lét•~tl.w.ial . 

ad . 3. -~oz : N e a l e 6 e • . 
J .~iZ~w : uic éretei.a : 19~6-ban; .yiL"fbili• dic••r11t . 

19~8-o!lll :zéke 1eL8r"f 1 Aerilleti "uic•érő 0Kir&t ," 
lJ3L- oen 1eltJujelói "Vic•érő Okirat . • 
19.:)o-can .l ~Jair.1•zteri "üic•ér6 0•1rat . " 

rlen,•lKe zea: l . Al . éY8• wZOLö~Lati kere•zttel , 2. ~zéka•fei.ér

vá.1 K•rtiLe t puanc ·nok át 1959. l/23-dll kelt '17/kt .1939. az . 
"ielvidéki e ékere el. 3. ro Ya•amel.11 A.k rületi p..rMcs-
n,K '6).941 Jt.niu 18- kelt 14/•gt . 1941 •z. ".6filJ .• .i..n ~. ~el. 



i.. !lilt..r'Iú!- u.b l : 

1;65. 11 „uutu• ~Ci-lin kelt CKl Lá!' 1ló u.r. 
•é.j;ba LelTeiiek , 

1Yó6. ji.nuár l - én al:IC.t.K-t6l"~li• er6 ú11rat~ 
19&7. Janui.r l - é1. a. f:wU- tól " •t ·er.c. r al.1;o»atké•;;•é 
1968. 11 . 2v-án kelt okleTél é• ·-~úr.t Lá.•zló lovae,nnd .ru.em-

ker •zt" é• 
197}. ueceaber l - én , " 2!i éves Juoiliu.i ~mlé!Cérem" kiraHsl. 

L G"1i>V ,1977.novwmber '-én. 
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