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dass sie länger bei Ihnen bleiben könnten. Nun leben Sie wohl theurer 
geliebter Miklós, Gott schütze Sie und erhöre das Gebet Ihrer treuer 
Julie. -

XI . 
Pest 14 Dec : 1846. 

Eben hat mich Biri Traun durch ein sehr freundliches Billet für 
heute Abend engagirt und ich habe zugesagt weil ich hoffen kann Sie dort 
zu sehen mein lieber guter Miklós, und nachdem das Wetter so hässlich 
ist dass wir keine Promenade machen konnten wird es uns beiden wohl-
thun, uns wenigstens zu sehen und ein Paar Worte zusammen zu spre
chen. Wenn Sie nur diese Zeilen zeitig erhalten, denn leider kann ich 
sie erst Nachmittag zu Ihnen senden da ich die Einladung eben erst 
erhielt und wir gleich zu Tisch gehen werden ; ich kann also den Be
dienten erst Nachmittag wegschicken..Adieu lieber lieber Miklós; ich 
hoffe au revoir. , ' 

Ihre treue Julie. 

• Közli: DÉZSI LAJOS. 

A LŐCSEI FEHERASSZONY GYŐRÖTT. 

Jókai regényhősnője,- Garamszegi Géczy Zsigmond kurucz ezredes 
leánya, Korponay János kapitány kikapós felesége tudvalevőleg csak
ugyan élt és rászolgált a Győrött végrehajtott palloshalálra. Ismeretes 
Illésházy kanczellar levele 1710 szeptember 2.-ról, hogy »kegyelmed 
valóbán jól szolgála magának Lőcse város föladásával«. 

A kivégzés a győri anyakönyvekből hitelesen megállapítható. A bel
városi plébánia összefüggő halotti anyakönyvei 1714-től kezdődnek. 
Es ámbár a fakult könyvek első kötetének részletező czímében azt olvas
suk, hogy Keresztély Ágost szász kir. herczeg, győri püspök parancsára 
október 5.-től kezdve vezetik, az első bejegyzés dátuma mégis szeptem
ber 25. Az anyakönyvvezető káplánok, úgy látszik, emlékezetre érde
mesnek ítélték ezt a szeptemberi functiójukat is. . 

A nevezetes halálesetet így jegyezték föl: 
>>Die 25. 7-bris Generosa ac Nobilis Dpmina Juliana Gé<$y seu Cov-

poniana publice in foro Capite plexa sepulta in Coemeterio Cathedrali 
per A. R. D. Franciscum Kopchinay comitata. — Más, fakóbb írással: 
Ca^(ellanum) £/w£.(aricum.) • ' . 

Kopcsinay Ferencz nevét is ösmerjük a regényből. — A bejegyzés 
szerint tehát az öregtemplom árnyékában, a székesegyház belső, vagyis 
káptalandombi temetőjében porlasztotta el az enyészet a »lőcsei fehér 
asszonyt«. Sírját már jeltelenre taposták a járókelők és-megilletődés 
nélkül tipródnak fölötte azok is, a kiket Jókai színes regénye a rokon
érzés szálaival kapcsolt hozzá. 

Olajfestményű képe a Szépművészeti Múzeumban van. . : 

SZABADT BÉLA. -


