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HALOTTAINK

Őszinte fájdalommal búcsúzunk Dr. Fraknói 
Péter barátunktól, a Honvéd Központi Kórház 
egykori traumatológusától. Több mint 50 éves 
barátság, munkatársi kapcsolat köt össze ben-
nünket, együtt dolgoztunk a Honvéd Traumato-
lógia Osztályán. Évtizedeken át egy célért küz-
döttünk, a betegeinkért. Együtt tettünk dolgain-
kat, gyógyítottunk, aztán Ö nemrég térfelet vál-
tott. Már egy Intézet küzdött érte. Orvosként 
tudta, hogy nagy baj van, de hittük, hogy győzni 
fogunk, van még dolga e világban. 

Kálváriája tavaly nyáron kezdődött, amikor 
feleségével nyaralni indultak, de egy makacs ví-
rus ebben megakadályozta. A megszokottnál 
is soványabb volt, nagyon legyengült, de talp-
ra állt. Akkor derült fény egy másik bajra, hóna-
pokig tartó viaskodás kezdődött, legyen-e mű-
tét, vagy sem. Végül a műtét mellett döntöttünk 
és hittük, hogy a legjobb megoldást választottuk. 
Küzdöttünk érte és Ő ebben sokat segített. Csa-
tát ugyan nyertünk, de a háborút a végén elvesz-
tettük. A halállal ugyan játszhatunk, de sajnos a 
legvégén mindig ő győz. 2013. február 20-án is 
ő győzött, 

Dr. Fraknói Péter elment….  
A Honvéd Kórházzal egy életre szóló kapcso-

lata még orvostanhallgató korában kezdődött az 
1956-os forradalom alatt, megszerette az osztály 
hangulatát, légkörét és aztán orvosi tanulmánya-
inak végeztével itt is maradt. Lelkiismeretes, jó 
orvos volt. Igaz megbecsülés vette körül, jó apa 
és férj, legendás szoros kapcsolat fűzte feleségé-
hez Ibolyához. Munkatársai, betegei szerették, 
nagy bizalommal keresték segítségét és Ö min-
denkinek igyekezett támaszt nyújtani. 

A Biblia azt írja, hogy „a test törekvése a ha-
lál, a lélek törekvése az élet és a békesség”.

Több évtizedes barátságunk ellenére keve-
set tudunk a magánéletéről. Talán az útja végén 
megengedi, hogy életének fontosabb állomásait 
felelevenítsük: 

Budapesten született 1935. január 8-án 
könyvkötő házaspár egyetlen gyermekeként, 
akit szülei őszintén szerettek és védtek. Édes-
apja Fillér utcai műhelyében szívta magába a 

művészeteket. Gyakori vendég volt náluk Zelk 
Zoltán, Ortutay Gyula, Radnóti Miklós. Hozzájuk 
fűződő személyes élményeiről gyakorta mesélt. 
Talán ezért is rajongott felnőttként az irodalo-
mért és a képzőművészetért. A családi idill nem 
sokáig tartott. Édesapját Budapest ostroma alatt 
vesztette el, Édesanyja csodával határos módon 
menekült meg, de a történtek egy életre visz-
szahúzódóvá, bizalmatlanná tették. Elemi isko-
láit a Marczibányi téri iskolában végezte, a Köl-
csey gimnáziumban érettségizett 1953-ban, or-
vosi diplomáját 1960-ban szerezte meg. Munká-
ját nagy szorgalommal végezte, 1964-ben sebé-
szetből, 1966-ban baleseti sebészetből szerzett 
szakorvosi képesítést. Két évvel később igazság-
ügyi orvosszakértői vizsgát tett, majd katasztrófa 
orvostani képesítést szerzett. Az orvostudomány 
kandidátusa lett 1978-ban. Kórházi munkája 
mellett ellátta a kórház baleseti felvételi ügyele-
tének szervezését, a műtő részlegnek több évti-
zeden át volt a vezetője. Tudományos tevékeny-
séget végzett, rendszeresen publikált, oktatott. 
Nyugdíjas évei alatt szervezett keretek között 
baleseti sebészeti orvos-szakértői tevékenységet 
folytatott magánbiztosítóknak és állami szervek-
nek. Megélt nyugdíjas évei is aktív munkával tel-
tek és most érkezett volna el a jól megérdemelt 
pihenés korszaka. Ilyen az igazi orvos, nem pi-
hen, hanem dolgozik. 

Kosztolányi Dezső szavaival élve: 
„Álmodunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál, mindent összetépett.”

Egy indiai szerző szavaival búcsúzunk:
„A szerelem a legerősebb kötelék a vilá-

gon, melyben a halál nem a vég, hanem a kez-
det, mégpedig a végtelen boldogságé és az örök 
együttlété. Az ember fénye nem huny ki, csak át-
alakul és csillagként ragyog tovább az égen.”

Ha a csillagos égboltra tekintünk majd, 
eszünkbe jut, hogy az egyik csillag érted ragyog 
tovább.

Szeretettel: 
Dr. Záborszky Zoltán és Dr. Zsíros Lajos

In memoriam Fraknói Péter 


