
fúródott, a testet nem hagyta el, a másik a has b. old. fúródva, hátul a testet elhagy-
ta... Karját emelni nem tudja, nagy fájdalmat jelez... A köldöktől négy haránt ujjnyira 
kb. egy cm hosszú, két-három cm széles bőranyaghiány van. Hátul a medencecsont 
taréja felett közvetlenül kb. 8 mm hosszú bőrrepedés..." 

Zsilinszky a rabkórházba kerülve megfelelő kezelést kapott, de különösen a haslö-
vés gyógyult nehezen, és többször volt szükség a lőcsatorna szondázására, hogy a 
genny megfelelően kiürüljön. Az említett hivatalos rendőrorvosi összefoglaló jelentés 
szerint még egy hónap múlva, április 17-én is 38,2-re ment fel a láza.13 

Bajcsy-Zsilinszky Endre kétszázhat napot töltött el a rabkórházban, illetve a bör-
tönben és - kicsempészett leveleiből tudjuk - ott is figyelemmel kísérte a külvilág 
eseményeit, hazájának sorsát. A mintegy hatvanegy db., WC-papírra írt levél a német 
megszállók ellen fegyverrel védekező ellenzéki politikus különleges értékű börtön-
dokumentuma. 14 

Vtgh Károly 

HÍREK 

A párkányi csata emlékére 

1993. október 9-én a város alapításának 450. és az 1683. évi török elleni csata 310. 
évfordulójára emlékeztek a volt Esztergom vármegye egyik legrégibb helységében, 
Párkányban. A város neve először a.római korban Onabium, vagy Anavum formá-
ban szerepelt. Jóval ismertebb és elterjedtebb azonban a Kakath elnevezés, mely 
első ízben I. Géza királyunk garamszentbenedeki monostor számára 1075-ben kia-
dott alapítólevelében fordul elő. 

A török időkben a helységet Dsigerdelen-nek nevezték. A mai Párkány elnevezés 
a vár külső erődítményének, sáncának, palánkjának egyszerűsített parkan alakjából 
keletkezhetett. 

A városukat szerető és tisztelő párkányiakon kívül becses vendégek is megtisz-
telték az ünnepséget, mint: Taba Lajos, Magyarország pozsonyi nagykövetségének 
tanácsosa, Jerzy Korelecz, a Lengyel Köztársaság nagykövete és a szomszédos Esz-
terom önkormányzatának küldöttsége. 

A Szabadság téren leplezték le a párkányi csata emlékművét, Bartusz Gyula alko-
tását, és elhelyezték az emlékpark alapkövét. 

Az ünnepségsorozat részeként a városi képtárban Kakath - Dsigerdelen -
Párkány címmel helytörténeti kiállítás nyílt. A város nevének megbecsüléséért 
sokat tett öt személyiségnek pedig átadták a Pro Urbe díjat. 

Jankus Gyula 

13Sebesüléseiről lásd: Vtgh K B. ZS. E. i. m. 252-253. old. 
14A Gestapo börtönből és a rabkórházból írt levelei: OSZK, Kézirattát, Bajcsy-Zsilinszky 
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