
 

 

  

Ein Land zollt seinem letzten 

„Messzer“ 109 Piloten 

Respekt 

 

           Leutnant Endre Frankó, das letzte 

Mitglied der „101.Puma Honi Légvédelmi 

Vadászrepülő Osztály“ (101. Puma 

Heimatluftverteidigungsgruppe) der 

Königlich Ungarischen Luftstreitkräfte, 

schloss sich am Nachmittag des 30. 

Dezember 2020 nach 97 Lebensjahren leise 

seinen Kameraden an. 

          Endre wurde am 3. September 1923 in 

Eger geboren. Mit 16 Jahren lernte er 

Segelfliegen. Nach seinem Schulabschluss 

trat er 1942 in die Königlich Ungarische 

Luftwaffe ein. Er studierte Militärluftfahrt 

an der Horthy Flying Academy und erhielt 

am 20. August 1944 sein Patent als 

Leutnant. Nach kurzem Umweg über das 

Heer wurde er am 30. November 1944 der 

101. Gruppe, den legendären „Pumas“ 

unter Oberstleutnant Aladar Heppes 

zugeteilt.  

 

 

Egy ország tiszteleg az utolsó 

„Messzer” 109 pilótája előtt 

 

Frankó Endre főhadnagy, a Magyar 

Királyi Légierő 101. Puma Honi Légvédelmi 

Vadászrepülő Osztály utolsó tagja, 97 évnyi 

földi lét után, 2020. december 30. 

délutánján csendesen csatlakozott 

társaihoz. 

Endre 1923. szeptember 3-án 

született Egerben. 16 évesen tanult meg 

vitorlázó-repülni. Az iskola elvégzése után 

1942-ben csatlakozott a Magyar Királyi 

Légierőhöz. A Kktonai repülést a Horthy 

Repülési Akadémián sajátította el, és 

hadnagyként 1944. augusztus 20-án kapta 

meg szakszolgálati engedélyét. Rövid kitérő 

után a hadseregen keresztül 1944. 

november 30-án beosztották a 101. osztály 

legendás „Puma” századába, Heppes Aladár 

alezredes szárnyai alá. 



 

 

 

 

 

 



 

 

           Die Pumas flogen den modernsten 

Typ der Königlich Ungarischen Luftwaffe, 

die Messerschmitt Bf 109G, die „Messzer“. 

Die ungarischen Jäger kämpften zusammen 

mit den der deutschen Armeegruppe Süd 

zugeteilten Luftwaffenkräften. In den 

Luftkämpfen wurden die Namen von 

Piloten wie Mátyás Lőrincz, László Molnár, 

Fähnrich Dezső Szentgyörgyi, Lajos Tóth 

„Drumi“, Tibor Tobak bekannt. Bis 

Kriegsende hatten die ungarischen Jäger 

396 bestätigte Luftsiege erzielt, darunter 

über 61 viermotorige U.S. Bomber und 70 

Flugzeuge der sowjetischen Luftwaffe. Der 

erfolgreichste Pilot war Dezső Szentgyörgyi 

mit 29 bestätigten Luftsiegen. 

          Bekannt kommt uns der weitere 

Verlauf vor: Sie starteten gegen eine 

zunehmende Überlegenheit des Feindes 

und kämpften tapfer bis zuletzt. Aufgrund 

des Pilotenmangels wurde Endre bereits 

nach sechs Stunden Übungsflug in den 

scharfen Einsatz geschickt. Er nahm an den 

letzten Luftkämpfen teil. Leutnant Endre 

Frankó führte insgesamt acht Feindflüge 

über Westungarn und Österreich durch. Mit 

seinem Verband zog er sich nach Westen 

zurück und geriet am 5. Mai 1945 in Pocking 

an der deutsch-österreichischen Grenze in 

amerikanische Gefangenschaft. Ende 1945 

kehrte er nach Budapest zurück.  

          Nach dem Krieg nahm er zivile 

Flugaktivitäten auf, wurde jedoch aufgrund 

seiner „Horthysta-Vergangenheit“ bald 

vom Fliegen ausgeschlossen. Daraufhin 

studierte er Maschinenbau und baute 

Seilbahnen in Budapest und Indien.  

Er war in der Veteranenvereinigung aktiv 

und  nahm an vielen Veranstaltungen der 

Pumas teil. Nachdem die Pumas in die 

NATO-Tiger-Association aufgenommen 

wurden, sogar an einem Tiger-Treffen. 

 A Puma század a Magyar Királyi 

Légierő legmodernebb típusát, a 

Messerschmitt Bf 109G-t, a „Messer-t” 

repítette. A magyar vadászok a dél-német 

hadseregcsoporthoz rendelt légierővel 

együtt harcoltak. A légi csatákban ismertté 

váltak olyan pilóták nevei, mint Lőrincz 

Mátyás, Molnár László, Szentgyörgyi Dezső 

zászlós, Tóth Lajos „Drumi” és Tobak Tibor. A 

háború végéig a magyar harcosok 396 

megerősített légi győzelmet értek el, köztük 

több mint 61 négymotoros amerikai 

bombázó és a szovjet légierő 70 repülőgépe 

esett áldozatul. A legeredményesebb pilóta 

Szentgyörgyi Dezső volt, 29 megerősített légi 

győzelemmel. 

Az események további menete 

ismerősnek tűnik számunkra: az ellenség 

növekvő fölénye ellen indultak, és bátran 

harcoltak a végsőkig. A pilóták hiánya miatt 

Endrét egy hat órás kiképzőrepülés után 

küldték ki a frontvonalba. Részt vett az 

utolsó légi csatákban. Frankó Endre hadnagy 

összesen nyolc ellenséges repülést hajtott 

végre Nyugat-Magyarország és Ausztria 

felett. Egységével nyugatra vonult vissza, és 

az amerikaiak 1945. május 5-én elfogták a 

német-osztrák határon, Pockingban. 1945 

végén visszatért Budapestre. 

A háború után polgári repülési 

tevékenységet kezdett, de hamarosan 

eltiltották a repüléstől „Horthy-sta múltja” 

miatt. Ezután gépészmérnöki tanulmányokat 

folytatott, és felvonókat épített Budapesten 

és Indiában. Aktívan rész vett a veteránok 

egyesületében, és számos Puma 

rendezvényen. Miután a Pumákat 

befogadták a NATO Tigrisszövetségébe, még 

egy tigris találkozón is jelen volt. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
  

          Nun wird uns berichtet: Ungarn 
verabschiedete seinen letzten „Messzer“ 
109 Piloten mit allen Ehren:  
Die heutigen „Puma“ führten mit ihren 
„Gripen“ einen Gedenkflug entlang der 
Donau über Budapest in lost-wingman-
Formation durch. Sein Ableben wurde In 
den Abendnachrichten des nationalen 
Fernsehsenders berichtet und alle 
wichtigen Internetmedien -von rechts und 
links!- erinnerten an ihn.  
Der Premierminister Viktor Orban begann 
seinen Eintrag in das Kondolenzbuch mit 
dem Motto der Puma: „Vezérünk a 
bátorság, kísérőnk a szerencse.” Lassen wir 
uns führen von der Tapferkeit, unser 
Begleiter sei das Glück. “ Er setzte fort: 
„Wir nehmen Abschied von Leutnant Vitéz 
Frankó Endre, dem heldenhaften Puma, 
der jetzt in himmlischen Gefilden seine 
Heimat gefunden hat. Ruhe in Frieden!“  
 

 

 Elmondhatjuk: Magyarország 

minden tisztelettel búcsúzott utolsó 

"Messer" 109 pilótájától: A mai "Puma" a 

"Gripenjükkel" egy elveszett szárnyas 

alakzatban hajtott végre emlékrepülést a 

Duna mentén Budapest felett. Haláláról 

beszámoltak az országos televíziós esti 

híradók, és minden nagyobb internetes 

média - jobb és bal - megemlékezett róla. 

Orbán Viktor miniszterelnök a 

részvétnyilvánító könyvbe való bejegyzését 

a Puma mottójával kezdte: "Vezérünk a 

bátorság, kísérőnk a szerencse." Bátorság 

vezéreljen bennünket, társunk legyen a 

szerencse. Folytatta: "Búcsúzunk Vitéz 

Frankó Endre hadnagytól, a hős Pumától, 

aki most a mennyei birodalmakban talált 

otthonra. Nyugodjon békében!" 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zusammengestellt aus Berichten der 59/1 

Staffel HuAF und verschiedenen ung. 

Medien. 

Dr. Roland Kauschmann 

A HuAF 59/1 század és a különböző magyar 

médiák jelentéseiből állította össze. 

Dr. Roland Kauschmann 


