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Párdány (Meda) Zrenjanintól északkeletre, a rojnán határtól egy kilomé-
terre fekszik. Lakosainak száma az 198l-es népszámláláskor 1632. 

A XIX. század közepén 3522 lakosú nagyközség, járási székhely, mely-
ben élénk kereskedelmi, mezőgazdasági, ipari és társadalmi élet folyik. 
Téglagyára, malma, iparos egylete, takarékpénztára, vízszabályozó társulata, 
hitelszövetkezete van. Társadalmi és politikai életének vezető személyisége 
ebben az időben Bogdánovics Vilibald, Torontál megye jegyzője, több megye 
táblabírája, aki 1813-ban született, katonatiszt volt a 2. huszárezredben, de 
később kilépett a hadseregből, s 1848-ban Torontál vármegye országgyűlési 
képviselővé választja Párdányon. 1848 nyarán nemzetőrtiszt. Október 27-én 
címzetes őrnagy, a Torontál megyei fölkelő nép vezére. Később alezredes, 
1849. áprilisában ő kézbesítette Görgeynek a Függetlenségi Nyilatkozatot. A 
szabadságharc bukása után az aradi várbörtönben raboskodik, majd Pesten a 
hírhedt Neugbáudeban sínylődik. 1850. júliusában amnesztiában részesül. 
Ezután párdányi birtokán gazdálkodik, ahol nagy gazdagságra tett szert.1 Ebből 
a gazdagságból Bogdánovics jótékonysági célokra, többek között Vörösmarty 
árváinak is juttatott; erről egy Deák Ferenc kezével írt nyugta tanúskodik. 

1855-ben, Vörösmarty Mihály halálakor Deák Ferenc, akit harminc évig 
tartó szoros barátság fűzött a költőhöz, mintegy nyolcszáz levél szétküldésével 
országos gyűjtést szervezett a leghívebb barát özvegyének és árváinak gondozá-
sára. Egy Erdélybe irányított levelében a gyámatya Deák Ferenc így ír:2 

„Külön aláírási ívek nem küldethetnek szét, de midenki, a ki valamely ba-
rátja-, ismerősétől bármi segélypénzt fölvesz, az adónak nevét is följegyezve a 
pénzzel együtt, küldje hozzám Pestre, („Angol királyné" szálloda 72. sz.) 
vagy Tóth Lőrincz3 úrhoz (Úri utcza, Trattner-Károlyi-ház 1-ső emelet) 
s megnyugtatására a pénz átvételéről elismervény fog kiszolgáltatni." 

Feltehető, hogy Deák nem küldött Párdányba Bogdánovics Vilibaldnak 
körlevelet, hanem szóban közölte vele a gyűjtés részleteit, hiszen nemegyszer 
1 Kozma György: Az 1848—49,-iki magyar szabadságharc szereplőinek lexikona. Kézirat. 

OSZK Kézirattár. (Fol. Hung. 2092) 
2 Deák Ferencz emlékezete. Levelek 1822—1875. Bp., Ráth Mór, 1890. 
3 Tóth Lőrinc (1814—1903) jogtudományi és szépirodalmi író, ügyvéd, Deák mellett az 

igazságügyminisztérium tanácsosa, az MTA tagja, Pest vármegye árvaszékének elnöke. 
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volt alkalmuk találkozni Pesten. Még 1848-ból ismerhették egymást. Bogdá-
novics ott volt Pesten 1848. július 5-én, az első népképviseleti országgyűlés meg-
nyitó ülésén, ezt tanúsítja a Borsos József és August Pettenkofen-féle li-
tográfia4, mely megörökítette ezt az eseményt. Az ábrázoltak között Szé-
chenyi, Kossuth, Perczel Mór és Deák Ferenc mellett ott van Bogdano-
vics Vilibald is.5 

Bogdánovics Perczel Mórral 1848 őszén_, a harctéren nem mint a népképvi-
seleti országgyűlés Buda város által megválasztott tagjával találkozott, hanem 
mint ezredessel, aki éppen akkor aratott győzelmet Tácon, Roth generális 
seregei felett. Perczel Mór jelentéséből (keltezése: Tácz, 1848. okt. 5.), mely 
az 1848-as nemzetgyűlés LXXIII-ik alsóházi ülésén október 6-án került fel-
olvasásra, ezt tudjuk meg Bogdánovics Vilibaldról: „Az isteni gondviselés 
kimondhatatlan szerencsével tetéze akkor, midőn a haza ellenségei egy részének 
megsemmisítésében munkálnom engede. Balog János és Bogdánovics Vilibald 
képviselő urak, kik éppen az esetnél megjelenve, táboromban vannak, voltak 
oly szívesek a jelentés sietős átvitelét elvállalni. Görgei őrnagy úr szorgalmas 
és ügyes viselete mellett, úgy Trangous kapitány bátor csatázásán kívül, még 
kötelességem Gáspár, Miklós-huszárezredbeli kapitány, és az osztályomba 
sorozott két huszárszázad parancsnokának derék és vitéz eljárását átalában 
és különösen a 4-iki táczi ütközetben kiemelni." 

Bogdánovics Vilibald 1848. október 8-án szót kér a képviselők házában, 
és Perczel ezredes beszámolóját Gáspár kapitány hősiességéről a következőkkel 
egészíti ki: „Nem akarok semmit ismételni, mert elnök úr a táborban történte-
ket legnagyobb részben elmondotta; azonban miután a táborban nemcsak 
mint szemtanú, hanem mint résztvevő is jelen voltam, az előadottakhoz hoz-
záadom azt, mit Perczel ezredes az idő rövidsége miatt meg nem említhetett, 
és el nem mulaszthatom a képviselő ház előtt megnevezni a teremben jelen-
levő Gáspár kapitányt, kinek leginkább köszönhetjük a győzedelmet, mert a 
huszárokat ő vezérelte a legkitűnőbb vitézséggel. (A jelenlevő kapitány be-
mutattatik a háznak és hosszas éljenzésekkel üdvözöltetik)." Bogdánovics 
szavai után Kossuth a következőket mondja: „Remélve az ország mostani 
ügyeinek vezetésével megbízott honvédő választmányának megegyezését arra 
nézve, amit most kijelentek, szerencsésnek tartom magamat és a házat, Gáspár 
urat ezennel őrnagynak mondhatni. (A ház felállva jelenti ki helyeslését!)". 
Bessenyei Ferenc, országgyűlési képviselő, egy keltezés nélküli pecsétes 
levélben Bogdánovics fönt idézett felszólalásáról és Kossuth szavairól má-
solatot küld a Közlöny 1848. október 10-i számából Bogdánovics Vilibaldnak.6 

Visszatérve Bogdánovics Vilibald és Deák Ferenc kapcsolatára, azt, hogy 
Bogdánovics nem csak mint közéleti személy volt szorosabb kapcsolatban 
Deákkal, hanem őt és családját is bensőséges baráti viszony fűzhette az állam-
férfihoz, Ferenczi Zoltán: Deák élete c. három kötetes munkája deríti fel. 
4 A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában 
5 Rózsa György—Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp., Képzőművé-

szeti Alap Kiadóvállalata, 1973. 
6 A másolat hitelességét a Közlönyből készült mikrofilm igazolja, melyet az OSZK-tól 

kaptam. Később a Közlönyt a szabadkai Városi Könyvtár gazdag periodika-gyűjtemé-
nyében is megtaláltam. 
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Ferenczi, Deák betegségéről és utolsó napjairól így ír: . . . „szívbaja miatt 
hetekig nem járt ki s csak a legközelebbieket fogadta, Szélit és nejét, özvegy 
Vörösmartynét, Vörösmarty Bélát, Nedeczkyéket és Bogdánovics Vilibaldnét, 
a ki ugyanabban a szállodában lakott s bizalmas ismerőse lett." 

Elképzelhető tehát, hogy Bogdánovics Vilibald, az irodalombarát, 
1856. november 21-én Pesten az Angol Királyné szállodában felkereste 
Deák Ferencet és az adomány rendezése után tőle a következő elismervényt 
kapta:7 

Husz pengő forintokrol, mellyeket T. Bogdánovics Vilibald ur (olvashatatlan 
beékelt szó) a' Vörösmarty árvák részére kötelezett 400 pft tökétöli egy évi 
kamatot, 1856-ik évi april 12-ét öl 1857-z£ évi april 12-éig járót kezemhez 
lefizetett. Pesten Nov. 21 -én 1856. 
az az 20 pft. 

7 A 3 krajcáros okmánybélyeggel ellátott nyugta Deák helyesírásával van átírva. Eredetije' 
valamint Bessenyei Ferenc levele is egy bánáti magángyűjtemény darabjait képezik' 

2. Deák Ferenc nyugtája 
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