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HİSÖK NAPJÁRA 2012 
 
Kíváncsian lapoztam vissza több újságba, vajon ki és mikor emlékezett meg a május utolsó 
vasárnapján a HŐSÖK NAPJÁRA. 
„…Mindannyian tudjuk, hogy a háború áldozatainak száma jóval több, mint amennyit 
statisztikai adatokkal ki lehet mutatni számon tartott elesettek,elhurcoltak, megöltek serege 
mögött megcsonkított kisemmizett családok derékba tört életek, sérült lelkek viselték a 
háború kitörölhetetlen nyomait, vagy bélyegét, amit a győztes fél sütött rájuk, 
kötelességteljesítésükért hitükért, vagy tiszta eszméjükért.  
Ki mondhatná el mindazt, amit a történelem folyamata mélyen a lelkekbe dermesztett és azt a 
sok kint, amit a vétlen túlélők az üldözöttek a szívükben hordtak mindhalálig. Az ő nevük 
nem lesz ott az örökmécses talapzatán. Ők nem haltak bele, csak vesszőfutásra ítéltettek,.  
Az áldozatok oltáránál nem feledkezhetünk meg róluk sem, hozzánk tartoznak ők is. 
Az emlékezet mécsese Nekik is fényeskedjék, a harangszó értük is szóljon.” 
                                                                  
 
 A pápai ejtőernyősöket idézi meg Cs. Kissné Mikes Éva a „ Mécsvilág ….értük is”   
c. visszaemlékezésében. 
 

A Kovács-fiúk 
 
Patkós Máriának és Kovács Sándor vasúti előljárónak négy fia maradt a hatból: Feri, Pista, 
Imre és Laci. Értelmes mozgékony, tehetséges gyerekek voltak. Érdekelte őket minden, de a 
könyv – az különösen. A Kórház és Virág út környékén erről voltak ismeretesek. A könyv 
mellett a foci volt az életelemük. /…/ Érettségi után dolgozni kezdtek, vagy egyetemre jártak  
és úgy látszott, hogy tartalmas szép élet vár rájuk. 
 
Aztán kitört a háború és jöttek a behívók sorra. Tájékozottságuk, olvasottságuk nyomán 
ítélték meg a helyzetet Horizontjuk tág volt, nézőpontjuk magasabb. Bizonyára hatottak 
egymásra, miközben vitatkoztak. De egyben egyformán szilárdan hittek: a szabadság 
eszméjében. A harcteret csak Imre úszta meg, mert a vasutasokra itthon is szükség volt. A 
háború után el kellett szakadniuk egymástól, s attól kezdve kinyújtott kezük nem érhette el a 
másikat. 
 

 

 Kovács Ferenc / 1915….?/ 
Többen emlékeznek rá, hogy 1943 nyarán egy mezőtúri repülős fiu 
nagy tiszteletköröket rajzolt az égre, mikor szülővárosa fölött 
átrepült. Kovács Ferkó üdvözölte így túri szeretteit, barátait és az 
egész várost, aki akkor már a pápai ejtőernyős alakulat hadnagya 
volt. „Esernyős”-nek, ahogy a többi alakulat nevezte őket – ide csak 
a legbátrabbak jelentkeztek. Már a kiképzés is rengeteg veszéllyel 
járt, feladataik során pedig örökké veszélyben volt az életük. Érthető, 
hogy szülei félelemmel telve figyelték pályája alakulását. Édesanyja 
bele is halt 1944-ben abba az agyvérzésbe, amit a három katona fiai 
feletti örökös izgalom váltott ki. Kovács Feri mikorra eldőlt a 

háború, többszörösen kitüntetett százados volt. A harcokat megúszta sebesülésekkel, a 
legnagyobb ejtőernyős tragédia épp, hogy elkerülte, mert has ernyője kinyílt időben, de haza 
nem jöhetett. A fogság elől előbb Olaszországba menekült, később Argentína adott neki 
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otthont és barátokat. Volt gyári szerelő, majd tisztviselő. Minden magyar labdarugó 
mérkőzést megnézett és szabad idejében sokat írt. Novellák, tárcák jelentek meg tőle az ottani 
lapokban Elbeszéléseinek témáját a szülőföld és szeretteinek emléke táplálta Haza írt 
leveleiből áradt a testvéri kötelék iránti sóvárgás és honvágy. 
„Nagyon hiányzik nekem a veled való társalgás és Laci komolysága” – írta a hatvanas 
években Pistának – „Ti értitek, hogy én még otthon élek Túron. Emlékszem minden házára, 
utcájára és mindenkire És végtelenül megdobban a szívem, ha hallok róluk…A mi komoly 
emberi társulásaink a Te vezetésed alatt a mai napig élnek bennem…Ma is hű őre vagyok 
annak a régi magyar humánus vonalnak, amelynek a jövője kőbe van vésve és amely meg fog 
születni.” 
Emberi kapcsolatai mellett is magányos volt és az is maradt. Tervezte az Európába való 
áttelepedést, hogy közelebb kerüljön szeretteihez. Bízott benne, hogy eljön az idő, és másként 
ítéltetik meg minden. Számára nem jött el a hazajövetel szabadsága. Testvérei halál híre/ 
/1969, 1970/ után összeomlott. Az életéről így vallott: „Az ember a pályáját végig kell, hogy 
fussa, és sem kevesebb, sem több nem történik, mint ami meg van írva.” 
 
És most olvassuk el vitéz Ladányi Domokos levelét, amit Kovács Ferencről és a többi pápai 
ejtőernyősök hányatott sorsáról írt. 
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A napokban kaptam az értesítést, hogy vitéz Ladányi Ferenc az elmúlt esztendőben 
eltávozott a földi életből. Bizonyára sok kedves Bajtársával vigyázzák tovább is szép 
Hazánkat. 
 
 
 
Budapest, 2012-05-10                                       Szűcsné Horváth Erzsébet 
 
 
 
 

 


