
Dr. vitéz Kőrössy Zoltán csendőr százados 
 

1912. május 22én született a Borsod-Zemplén megyei Makkoshotykán. Innen hamarosan 
Újcsanálosra költöztek, ahol édesapja volt a református lelki pásztor. Három lány testvére és egy öccse 
volt (aki születése után hamarosan meghalt).  

A híres Sárospataki Gimnáziumban érettségizett 1929-ben, majd elkezdte jogi tanulmányait. 
1933-ban jelentkezett katonai szolgálatra. 1935-ben tartalékos állományba lépett és megszerezte jogi 
doktorátusát (1937. június 27), majd jelentkezett a Magyar Királyi Csendőrségbe, ahová a több mint száz 
jelentkező közül 29-ed magával vették fel.  

Katonatiszti kiképzését a budapesti Ludovika Tiszti Akadémián végezte 1937. novemberétől -38-
ban. Ezt követően elvégezte a Csendőr Tiszti Tanfolyamot 1938-39-ben. 1939 májusában avatták 
hadnaggyá.  

Kérelmére a visszatért területeken szolgált. Részt vett a Felvidék, Erdély és a Délvidék 
visszafoglalásában. Délvidéken részt vett a kommunista partizánok elleni harcokban, amivel kiérdemelte 
Tűzkeresztet kardokkal és a „Signum Laudis hadi szalagon kardokkal” kitüntetést. 
Századosi rangot ért el. Többek között a Mohácsi szárny parancsnokaként szolgált. Ekkor ismerkedett 
meg Barthalos Klárával, akit 1943-ban vett feleségül.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



1944-ben Budapesten szolgált híradó parancsnokként. Itt kapta utolsó parancsát, hogy kísérjen 
egy orosz hadsereg elől menekülőket Németországba szállító vonatot. Ezen a vonaton hagyta el 
Magyarországot a menekültekkel, akik között volt édesanyja, felesége, kislánya és beosztott csendőrei 
családjaikkal. 1945. február 14-e volt, Budapest elesésének napja.  

Két húga otthonmaradt. Egyiket (orvosnő volt) húsz „felszabadító” orosz katona megerőszakolta, 
majd cipő nélkül kikergette a házból. A vérzéseibe és a hidegtől kapott tüdőgyulladásba belehalt. Másik 
húgának katona férje öngyilkos lett, hogy elkerülje az oroszok kezébe kerülést (három kisgyereket 
hagyott hátra). Harmadik húgának sikerült nyugatra menekülnie, de a katonaságban szolgáló lelki pásztor 
férjét az oroszok meggyilkolták. 

Dr. Kőrössy Németországba érkezve feladta magát az amerikai katonaságnak. Három nehéz évet 
töltött családjával a menekült táborokban. Ezalatt meghalt cukorbeteg édesanyja, mert gyógyszert nem 
tudtak szerezni. A táborban született fia két és fél évet töltött egy távoli szanatóriumban, diphtheria, majd 
az ott elkapott tuberculosis miatt. 

1949 novemberében érkeztek New Yorkba, ahol egy farmon testi munkásként dolgozott, majd 
egy kesztyűgyárban s később az Ohio állambeli Warren autógyárában. 1956-tól 27 éven át tisztviselőként 
dolgozott a Washington D.C.-beli Amerikai Magyar Református Egyesületben. Mindezen kívül 
feleségével egy kis motelt is vezettek Laurel, Marylandben 1957-töl 1966-ig. 

Dr. Kőrössy aktív tagja volt a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, (MKCsBK) és a 
Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének (MHBK). A 70-es években avatták vitézzé, s később több éven 
át a Vitézi Rend Észak Amerikai Törzskapitányaként szolgált. 

Leánya egy amerikai Navy SEAL tengerésztiszthez ment feleségül (egyik fiuk szintén 
tengerésztisztként szolgált tengeralattjárón). Fia pedig altató és műtős ápolóként dolgozott negyven éven 
át (akinek egyik fia szintén tengeralattjárós tiszt lett). Az MKCsBK tiszteletbeli csendőrré avatta a 70-es 
években, s megbízta a csendőr relikviák megőrzésével. 2008-tól a már kiöregedett csendőrök felkérésére 
az MKCSBK központi vezetője lett (fiai segítségével hozta létre és tartja fenn a honlapot és otthoni 
munkatársakkal együtt végzi a csendőranyag digitalizálását).  

Dr. Kőrössy hosszú betegség után 1995-en hunyt el Alzheimer kórban. Hűséges katona, férj és 
apa volt, aki nagyon szerette családját és hazáját, amelyért odaadóan harcolt és kész volt meghalni érte. 
Nagy tragédia, hogy soha volt alkalma visszatérni drága hazájába. Az ő sorsa is példázza azt a sok sorsot, 
amelyet a kommunista uralom kegyetlenül tönkretett csupán azért, mert csendőr volt. 
 
 

Csendőrségi életútjának idővonala: 
 
Katonaságba belépés: 1933. június 22. 
Katonaság tartalékosi állományába belépés: 1935. december 
Doktorátusi diploma: 1937. június 26  
Katonaságtól csendőrségbe átvétel: 1937. szeptember 
Csendőrségi próbaszolgálatba felvétel karpaszományos őrmesterként: 1937. november 1 (2 év és 2 

hónapra)  
Véglegesített csendőr, hadnaggyá előléptetéssel: 1939. május 1 (kivételesen másfél év után) a 

csendőrtiszti szakvizsga letétele után ); Szárnyparancsnok helyettesi kinevezés a miskolci VII.  
csendőrkerület alá tartozó egri szárnyhoz.  

Felvidéki emlékérem: 1939. december 6 
Szárnyparancsnok  helyettesként kinevezés a kassai VIII. csendőrkerület aknaszlatinai szárnyához: 1940. 

március 1 
Főhadnagyi kinevezés: 1940. május 1  
Szárnyparancsnokká kinevezés a kolozsvári IX . csendőrkerület nagyváradi 2. szárnyához 1940. 

szeptember 23  
Kinevezés a déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokságához: 1941. április 13  
Erdélyi emlékérem: 1941. június 18  



Kinevezés szárnyparancsnokként a pécsi IV. csendőrkerület mohácsi szárnyhoz: 1941. június  
Signum laudis hadiszalag és kardok dicsérő elismerés: 1941. október 23  
Délvidéki emlékérem: 1942. február 10  
Századossá kinevezés: 1942. június 1  
Kinevezés a budapesti közlekedési és híradó osztály híradó szárnyparancsnok helyetteseként: 1942. 

december 15 
Házasságkötés: 1943. augusztus 22  
Kinevezés híradó szárnyparancsnokként: 1944. január 1  
Tűzkereszt első fokozat kardokkal és koszorúval: 1944. június 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Csendőrséghez való felvétel levele. / Letter of acceptance into the gendarmerie. 



Dr. Zoltán vitéz Kőrössy, Captain Hungarian Royal Gendarme 
 
 Dr. Korossy was born on May 22, 1912, in the small village of Makkoshotyka in Borsod Zemplén 
County, Hungary. Shortly thereafter the family moved to the village of Ujcsanálos, where his father was 
the pastor of the Calvinist Church. He had three younger sisters and one brother, who died shortly after 
birth. Dr. Korossy graduated from the renowned Sárospatak Gimnázium in 1929, then enlisted in the 
military (Honvéd) in 1933 to meet his obligation. After completing his service, he attended law school 
and received his doctorate in law in 1937. He then applied to the Hungarian Royal Gendarmerie 
(Csendőrseg). He was among the twenty-nine candidates accepted that year into this elite military service 
out of over a hundred applicants. 
 After his training at the Ludovika Military Officers’ Academy in Budapest in 1937-38, he 
completed the Csendor Officers’ School in 1938-39, and was commissioned a second lieutenant in May 
of 1939. He requested to serve in the new territories, and took part in the reclaiming of the northern 
territory (Felvidék), Transylvania (Erdély), and southern territory (Délvidék), where he saw combat 
against communist partisans and was awarded the Signum Laudis with war ribbon and crossed swords 
and the Fire Cross with crossed swords for his actions. 
 Dr. Korossy attained the rank of captain. While he served as a Gendarme wing commander for 
the Mohacs territory, he met and later married his wife, Klára Barthalos, in 1943. 
 He was the commanding officer of the Budapest Signal Corps in 1944, when he received his final 
orders: to escort a trainload of refugees before the advancing Russian Army. With him were his wife, 
small daughter, mother, and many of his enlisted men with their families. They crossed the Hungarian 
border on February 14, 1945, Csendor Day, the day Budapest fell to the Russian army after 52 days of 
desperate battle. He left behind two sisters in Hungary. One was captured by the advancing Russians as 
she fled the Red Army and was raped by twenty “liberating” Russian soldiers. Bleeding from her trauma 
and forced to walk back to Budapest on foot in the bitter February cold weather led to her death. His 
second sister’s husband committed suicide rather than falling into Russian hands, leaving behind three 
young children. The third sister and her son managed to escape to Germany, but her husband, a pastor, 
was killed by the Russians. 
 Dr. Korossy surrendered to the American forces in Germany in February of 1945. He and his 
family spent three difficult years in displaced persons camps. During this time, his mother passed away 
due to lack of medicine for her diabetes, and his son, born in Germany, spent two and a half years in a 
hospital with diphtheria and then tuberculosis, which he contracted in the hospital. 
 Through a placement service for displaced persons, Dr. Korossy was offered a job as a farm hand 
in New York, in the USA. He and his family, his sister, and her son, immigrated to the US in November 
of 1949. He worked on the farm and then later in a glove factory, a General Motors plant, and eventually 
as a clerk at the Hungarian Reformed Federation of America, a small fraternal insurance company located 
in Washington, DC. He retired from the Federation after twenty-seven years of service. 
 In addition to his full-time job at the insurance company, he and his wife bought and managed a 
small motel in Laurel, Maryland, from 1957 to 1966. 
 Dr. Korossy was an active member of the Hungarian Royal Gendarme Veterans Association 
(MKCsBK) and the Hungarian Military Veterans Organization (MHBK). He was inducted as a vitéz into 
the Order of Vitéz (Order of Hero’s) in the 1970s, and he eventually became the North American 
Commander for the Order. 
 Dr. Korossy’s daughter Klara married Frederick Kaiser, a US Navy SEAL (one of their sons also 
became a Naval officer). Dr. Korossy’s son, also named Zoltan, worked as a nurse anesthetist and 
operating room nurse for over 40 years. He became an honorary gendarme of the MKCsBK, and was 
asked to preserve gendarme artifacts in his collection after the MKCSBK’s previous collection was 
returned to Hungary. He established a premiere gendarme website with the help of his wife Kati and sons 
Zoltan and Laszlo, and in 2008 he became the Central Director. 
 Dr. Korossy passed away in February of 1995 from complications of Alzheimer’s disease. He 
was a dedicated officer, husband, and father, who loved his family and country passionately and was 



willing to fight and die for them. His life was one of the thousands of gendarmes ravaged by the 
communist regime. It was tragic that he was never able to return to his beloved homeland or to see the 
rehabilitation of his beloved corps/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Csatáry Béla olajfestménye. / Oil painting by Bill Csatáry. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937-38 évi csendőrtiszti tanfolyam. / 1937-38 gendarme 
officer  training school. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The document authorizing him to wear the medal commemorating the return 
of the northern part of Hungary. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Felvidéki bevonulás, 1938. november. / Returning the northern parts of Hungary. 
Hallgassa meg Kőrössy Zoltán e napról való élményét az 1956-os csendőrnapi beszédében, 

a Múzeum hangraktárában. / In his Gendarme-day speech in the Clevelend radio – available 
in the website’s Library – he relates a personal story from that historic day. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The invitation for the commissioning ceremony.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadnaggyá avatás, 1939. április 30. Commissioning of 2nd lieutenants. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ifjú hadnagy; Avatási diszebéd. / Newly commissioned 2nd 
lieutenant. Graduation dinner. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Képek a fiatal főhadnagy életéből. / Pictures from the life of 

young officer. 

Barátjával, dr. Maján Lászlóval. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Erdélyi bevolnulás. / The 
return of Transylvania (the 

eastern part of Hungary, 
Erdély). 

 

The document authorizing him to wear the 
medal commemorating the return of 

Transylvania (the eastern part of Hungary, 
Erdély). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csendőreivel. / With his gendarmes. 



The so called „tablo,” to commemorate the gendarmes serving at the Mohács Wing-command in 1942. 

 



Délvidéki bevonulás.  / The 
return of the southern part of 

Hungary. 
 

The document authorizing him 
to wear the medal 

commemorating the return of 
the southern part of Hungary. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Házasságkötése Barthalos Klárával,  
1943. augusztus 22-én. / Wedding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Személyes csendőr emlékei. / His perosnal 
gendarme memorabilia and the document 
authorizing him to wear the medal for his 
exemplary conduct during combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Igy tettek tönkre életeket a 
kommunisták: hazájából számkivetve, a 
jogi doktorátusával és csendőrszázadosi 
rangjával hotel és éttermi szolgálatra 
feljogositó igazolvány az idegen világban.  

De Isten megáldotta az új életkörülmények között is: feleségével és gyermekeivel. / 
New life in America, with his family. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porai egy marék magyar földdel Berkeley 
Springsben (West Virginia, USA) nyugszanak a 
feltámadásig. / His ashes with a handful of 
Hungarial soil waiting for the resurrection, in 
Berkeley Springs, West Virginia, USA. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Csendőrfej szobor, melyet fia, Zoltán készített édesapja 
és a m. kir. csendőrség tiszteletére. 1975.  
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egállapittatot1 
azonossági száma. 
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Ellenőrzési szemle 

ln.20.-19~9.Gzámú rend 
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!Év IHó I~ A változás körülményes 
leírása 

tU au/J kL V!. kziL U-~,u, 
6 1~~ 
~;~~ 
,,LJ~11: ~. Yf/I. 

lunútd ~:1kL~ 
1 · ' d/votr ~z~ 

!Jfo l_f 11 l ~dfíet~ .fr!:tt;;v, 
' 4U .bz. rJtf{/,wz /;111. ~(?;rl, 
k!-f ff. ()Jc:Jjdu. -tp~ ///;(},ffe.. 

tieude~ ~0~· M{/. ó /itfo. 
kineveztetettll94 vel.1940.május l~i rangg~ , 

avi 184 -P havidíj és hav 
06 P csendőrségi pótdij é·· 
ezete mellett,rangszám.u 
ésöbb lesz meg~lapitva, 

Kórmányzó Ur 0 Főmélt6s 
a 1940.IX.10-én kelt Legflel 

söbb elhatározása f olyté.D. 
a m.kir.H.M.Ur 1940.IX.ll 
éh kelt 76.812/eln.20-1944• 
számu rendelete szerint. 
H.K.26.sz.1940. 18.áp.1944• 

' ~ ' 

artósan vezé 
nyeltetett ~94d.IX 

~~~ 
.u.y~.át(; ' 

O. XJ.23 Ja kassai VIII.kerulet ak
naszlatihai szárnyának pa 
rancsnok helyettesse,Akna 
szlatináról parancsnoki mt 
nöségben a kolozsvári IX. · 
kerület nagyv&ridi 2.szar 
nyához Nagyvaradra.A m.ki 
H.M.Ur 1940.IX.15.-én kel 
77. 593/elnT'20-1940. SZ<;.JilU 
rendeletével.1131/kt.1940 
a2.Áo.1C)40. 

940.december 20. 
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E7i 1 1 A változás körülményes 
Változás Év Hó Nap leirása 

1 ~<4:UM- -«A' -14 '1'1.j-u~oZ.9 
$/ M t?l-c:Jtt- €4- .,&a /oo. doo/~ . -~. -.f't?vr. 

dc~~:v·~ 
~~./,·. 

1~ /q'fi t'I!! . 16. 

állo ányba 
v'tetett 

, 

-ti~ ~ e::u,a.r.;~ 
1/6/'-é.-/4 YI. ,f~. IJl"'Q VI. 

~ ; a -tu . .JM.. ~daú 
. IÁ.úü fú- ,fQf(~ W<- ~.tu.Z -

?:2 . '{b(A; ~ IOtJ.-'/t:;.r/ du_ ·~.

QW . "~ ~~t:üt7./lji' 
~ x. 3~//t:; ~ f. A~. /.u,Z •) 

.f .tl.f,éW. I f //t; 'II. 

a kolozsvári IX.csau.dör.ke 
rüJ:ett61 agyváradr61 a 
pécsi IV.csendörkerülethe 
zárnyparancsnokként a o-
háosi szárnyhoz Mohácsre 
örtént áthelyezés folytán 
.M.ur 1941.VII/29-P.n kelt 
l00.300/eln.20-és ·l~41.VI I/12 ' 
kelt l00.495/eln.20-1941. 
z.rendelete alapján.1!35 
~s 37.sz.H.K.sz.ü.1941. 
Ap.16/1941. 

Beosztás különleges esetben : 

Ellenőrzési szemle szempontjából illetékes tn. ng. szerv: 

L--------------------------···----------------------------------...-.1. 
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áthelyez tetet\ 1942tII115 • 

? é 

/& 

,, 

Ju:/ze;utdr;d
~Mt I 

tkd~ 

~JI iíjj. 
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A változás körülményes leirása 

a ·2~0Qi rv.~~e-d6r~er~let
től híradó szárnypaeancsno 
helyettesként a közlekedés· 
és hiradó osztályparancsno 
sághoz Budapestre,H.M~ur 
1942.december 14-én kelt 
115.955/eln.20.-1942.szrunu 
rendelete alapján.860/kt. 
1942. Áll Pa r. 24/1942. 

r 24. 
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~ 
a ö3.3öo/Elnökség ~~44.számu 
körrendeletoen /:44/1~44.számu 
H.K.szao.rend./elóirt esküt. 
/:l·tö2/Kt.1944.szám.:/ 
.Á.llpcs.23./1944. 
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