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a iövö évre is kiadatni, s engem e részben mindazon kedvezményekben 
részesíteni, mellyekben a megkülömböztetett Szabadjegyesek birnak. Teljes 
tisztelettel maradván egyébként 

Méltóságod alázatos szolgája 
Egressy Gábor. 

Pest. Márcz. 26. 1861. 
(Irattári jegye : 659/1860—1.) 

Közli : REXA DEZSŐ. 

BAJZA JÓZSEF VÉGRENDELETE. 

Tisztelt barátom, Dr. Gárdonyi Albert, Budapest főlevéltárosa, volt 
szíves felhívni figyelmemet, hogy Bajza végrendelete a fővárosi levéltár 
birtokában van. Az ő szívességéből és engedélyével közlöm a végrendeletet, 
mely reszkető írással írva ekképen hangzik : 

V é g r e n d e l e t . 
Alól írott ép és józan elmével Családom jövendő sorsát fontolóra 

vévén (sic !) lehető halálom esetére végrendeletképen ki nyilatkoztatom mi 
szerint T. Heves megyebeli Gyöngyös-Oroszi (sic !) fekvő birtokomat valamint 
bár hol létezhető minden jogaimat s activ követelésemet nem különben 
összes ingóságaimat szeretett nőm született Csajági Juliána asszonynak 
hagyományozom a képen hogy azok felett korlátlan hatalommal rendelkez
hetvén két gyermekeinket ebből nevelje s mint különben is gyermekeit 
forrón szerető anya jövöjökröl gondoskod|ék. 

Melly rendelkezésemet egész terjedelmében saját kezűleg írva aláírva 
s megpecsételve kiadtam. 

Költ Pesten1 april hó 31-dikén (sic!) 1851 ' 
Bajza József 

(Pecsét a Bajza-család címerével) 
A nagyalakú, ívpapir alján hivatalos német rávezetés, hogy a végren

deletet 7873 szám. alatt 1858 máj. 21-én az özvegy valamint Pázmán Sándor 
és Dezsy Lajos tanúk előtt kihirdették. 

Közli: Szűcsi JÓZSEF. 

AZ ATTILA-MONDA EGY ÉRDEKES FELDOLGOZÁSA 
A XVIII. SZÁZADBÓL. 

Amint az IK. 1917. 154—156. lapjain olvassuk, a hún mondákkal 
költőink 1850 előtt alig törődtek. A tanulmány szerzője, Grexa Gyula, 1850-ig 
mindössze hat müvet említ s hozzáfűzi, hogy 1850 előtt Attila-kultuszról 
beszélni nem igen lehet. Valóban így áll a dolog, de Grexa adalékait 
könnyű szaporítani, az említett hat költői művön kívül még héttel egészen 
1850-ig. Ezek: 

1. Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről, 1538. 
2. Valkai András : A magyar királyoknak eredetéről, 1576. 


