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Emléküket	kegyelettel	megőrizzük!

Szomorújelentés

Szomorújelentés

Mindannyiunk által igen tisz-
telt	alezredes	úr!	Szeretett	Baj-
társunk!
Megtört szívvel, a család mély 
fájdalmában osztozva búcsú-
zunk tőled és kísérünk el, most 
utolsó utadra. A tisztbajtársaid, a 
Bolyaisok és a Kossuthosok ne-
vében megköszönöm neked azt 
a példás életet, ahogyan éltél. 
Ahogy katonaként, híradó tiszt-
ként becsülettel szolgáltál.

„Látjátok feleim, egyszerre 
meghalt/ és itt hagyott minket magunkra. 
Megcsalt./ Ismertük őt. Nem volt nagy és ki-
váló,/ csak szív, a mi szívünkhöz közel álló./ 
…Ilyen az ember. Egyedüli példány./ Nem élt 
belőle több és most sem él,/ s mint fán se nő 
egyforma két levél,/ a nagy időn se lesz hoz-
zá hasonló./ Nézzétek e főt, ez összeomló,/ 
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,/ mely a ki-
mondhatatlan ködbe vész/ kővé meredve,/ 
mint egy ereklye,/ s rá ékírással van karcol-
va ritka,/ egyetlen életének ősi titka./ Akárki 
is volt ő, de fény, de hő volt.” – így írta Kosz-
tolányi Dezső: a Halotti beszédben.

Vitéz Zakariás Gábor m. kir. hadnagy, re-
habilitált alezredes úr katonatiszti pályafutá-
sa 9 tiszttársával együtt 1942. december 6-án 
a m. kir. „Bolyai János” Honvéd Műsza-
ki Akadémián híradó tisztté avatásával ve-
szi kezdetét. Olyan katonacsaládból szárma-
zott, melyben felmenői között, több ember-
öltőn keresztül sok katonatiszt ért el magas 
beosztást. Élete igazi katonasors volt, ő min-
dig katona maradt!

Fiatal hadnagyként szegedi helyőrséghez 
került, fél éves szolgálat után önként jelent-
kezett hadibeosztásba. Megjárta a II. világ-
háborúban a hadak göröngyös útjait. Végig 
hadműveleti területen, a 23. hadosztály köte-

lékében lévő önálló híradó század 
parancsnoka volt.

Háborús kitüntetései: tűzke-
reszt, Signum laudis, lovagke-
reszt, Signum laudis ezüst a kar-
dokkal szalagon, német II. o. vas-
kereszt.

Különböző szakmai beosztá-
sokban szerzett gazdag tapasz-
talatait a háború után, az új hon-
véd Kossuth akadémián kamatoz-
tatta. Veres Péter, akkori honvé-
delmi miniszter intézkedése alap-

ján 1948. április 15-én a pécsi honvéd hír-
adó zászlóaljban kapott századparancsnoki 
beosztást, ahova a honvéd Kossuth Akadé-
mia első évfolyamának híradó akadémikusa-
it vonultatták be.

Az egykori akadémikusai imponáló, pél-
dát mutató századparancsnoknak ismerték 
meg. Amikor egy-egy emberpróbáló kikép-
zési nap végén az újonc tisztjelöltek nótaszó-
val érkeztek be a laktanyába, őket a lóháton 
mindig büszkén ülő Zakariás Gábor száza-
dos vezette. 1948 őszén 125 fő híradó vonult 
be vele Budapestre, a Kossuth Akadémiára, 
akik tisztté avatásuk után híradó alegységek 
és egység kiváló parancsnokai, csapatok hír-
adó főnökei lettek. 

Zakariás Gábor századost 1949-ben letar-
tóztatják. Vád: hűtlenség, feljelentési köte-
lezettség elmulasztása. Ítélet: öt év börtön. 
Amnesztiával szabadul 1953-ban. 1990-
ben alezredesként rehabilitálják. Több álla-
mi kitüntetését követően 1995-ben vitézzé 
avatják. 1999-ben „Szabad Magyarország-
ért” elismerésben részesítette a miniszterel-
nök. 1958-ban a BHG hiradástechnikai gyár 
konstruktőre, mérnöke lett.

1965-től a telefongyár fejlesztési intézeté-
be került. 1967-ben mellékállásban a műsza-

ki egyetem adjunktusa lett. 1983-ban nyug-
díjba vonult.

A Magyar Politikai Elitéltek Közösség ala-
pító tagja, és haláláig annak (MPEK) igaz-
gatótanácsának tagja. Soha nem felejtette el 
a család erdélyi gyökereit, az ezeréves hatá-
ron támogatta a hősi emléhely létrehozását 
és a vasúti – őrház helyreállítását. Számtalan 
lovastúrát vezetett, nemzetközi lovascsapat-
okkal megismertette  az  ország lovasterepeit. 
1990-ben a katonai műszaki főiskola felvette 
a világhírű matematikus és hadmérnök Bo-
lyai János nevét, és a Magyar Királyi Bolyai 
János Honvéd Műszaki Akadémia jogutód-
ja lett. Itt is támogatta a katonai lovas szak-
osztály megszervezését, működését és verse-
nyeit. 80 évesen zárta  lovaspályafutását.

Zakariás Gábor nyá. alezredes példásan 
segítette a híradó tanszék, valamint a Puskás 
Tivadar Bajtársi Egyesület hagyományápo-
ló tevékenységét. Szervezte az egykori aka-
démiát végzett magyar királyi tisztek össze-
fogását, az emlékdiploma átadási ünnepsé-

geket. Részt vett a híradó múzeum tovább-
fejlesztésében, ahol bemutatásra kerülnek a 
magyar királyi honvédségnél, és a magyar 
néphadseregben rendszeresített híradó esz-
közök. A száznapos ünnepség ismételt be-
vezetésének és a híradó kard adományozás 
megszervezésének is részese volt.

1995-től aktivan segítette a katonai főisko-
lán  működő római katolikus tábori lelkészi 
szolgálat munkáját.

2012-ben rubin diplomát vehette át a nem-
zeti közszolgálati egyetem hadtudományi és 
honvédtisztképző karán, mellyel katonai élet-
pályáját, híradó tiszti helytállását ismerték el.

Lehajtott fejjel búcsúzunk tőled.
Drága bajtársunk! Köszönjük, ahogy 

szolgáltál, amit értünk, nemzetünkért és ha-
zánkért tettél!

Emlékedet kegyelettel megőrizzük!
Nyugodjál békében!

Nagy László Gerő ezredes
(Elhangzott 2013. január 24-én a Farkas-
réti temetőben)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi 
Fogolyán Kristóf Miklós 

életének 73. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 
2013. február 8-án, pénteken volt a vártemplomi ravatalozóháztól katolikus szertar-
tás szerint. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Korolovszky Vivien

2013. január 16-án, életének 87. évében elhunyt.  Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2013. február 9-én 12 órakor volt a leányfalusi Szent 
Anna római katolikus templomban. (2015 Leányfalu, Szent Imre her-
ceg útja 14.) Akaratához híven hamvait a későbbiek folyamán szűk 
családi körben a kért helyen fogjuk szétszórni.

Jójárt Angéla

Vitéz Zakariás Gábor


