
A sályi tolvajtanya 

A két fiatal lányt Eötvös Ignác báró, Abaúj vármegye főispánjának sályi kastélyában 

találták meg a pandúrok. A királyi főpohárnokmester azonban már hónapok óta nem látogatta 

meg vidéki birtokát, hiszen a kolera lázadása rettegéssel töltötte el. Nyár eleje óta a kastély 

egyetlen hivatalos lakója (a személyzeten kívül) a főispán unokahúga, Szepessy Anna, aki 

elméjének virágzása, fáradt testének pihentetése végett tartózkodott a lakban. Ugyancsak ő 

volt az egyetlen, akinek tudomása volt a Szoknyás Tolvajok tartózkodási helyéről, hiszen ő 

bújtatta el őket a külvilág elől, az istállóban, szelíd barmok között.  

 

A csendbiztos viszont tudomást szerzett a helyzetről a kisasszony komornájától, aki, 

amint rájött, hogy kiknek segédkezik úrnője, azonnal felfedte neki a kérdéses nőszemélyek 

hollétét, jelentős pénzjutalom reményében. Szerda este elkapták és letartóztatták a 2 lyányt. 

A borsodi pandúrok fogdájába kerültek, és komoly procezussal néztek szembe. Az események 

zökkenőmentesen zajlottak volna, ha Szepessy Anna el nem kíséri őket titokban, és a 

sínylődőben nem ragaszkodik ahhoz, hogy bebizonyíthassa, hogy a tolvajok valójában nem 

érdemelnek súlyos szánkciót. Szerencsére jómagam, Boros Julianna, épp a helyszínen 

tartózkodtam, így átélhettem a különös esetet. A csendbiztos a méltóságos nagybátyja címe-
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rangja okán is kénytelen volt beleegyezni Szepessy kisasszony meghallgatásába. A hölgy a 

lányok tetteit személyes históriáikkal szándékozta megmagyarázni. 

A magasabb, fiatalabb lányt Oravecz Karolinának hívták, de a kisasszony csak Linaként 

hivatkozott rá. Lina egy Miskolcz közeli kis faluban, Varbón nőtt fel. A szülei Zemplén 

vármegyéből származó szlovákok voltak, akik még a lány születése előtt telepedtek le Varbón. 

Nem születtek testvérei, mert az anyja, aki füvesasszonyként járta a környező falvakat, még a 

lány gyermeksége alatt meghalt. (Állítólag a halál látogatása után több hónapig a közeli 

temetőben látták, ahogy éjszakánként hosszú haját a szél csapdossa, miközben kaján 

somolygások kíséretében bolyong a jobb lelkűek között). Apja idén nyáron csatlakozott az epe 

mirigyes pór lázadókhoz és jakobinus indulatokhoz (Többen tudni vélik, hogy betakarítani még 

talán, de értékesíteni ő sem tudta aprócska rögének krumpliját. Nem volt az a panaszos typus, 

de a vasvella őt is bezárta vala.) 16 éves lányát hátrahagyva állt pórok közibe. A lány 

elveszítette a jövőt, reményét a falujában. Csupán a füvekhez és ágak-bogakhoz értett 

valamelyest, de a falunak megvolt a maga füvesasszonya, az idős bába, aki javas, sőt érvágó 

hírében is áll. Az egyetlen ötlete az volt, hogy Miskolczon, egy módosabb cívis-család 

felfogadja cselédnek. Így tehát összecsomagolta apja kevés megmaradt vagyonát, és útnak 

indult. 
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A kicsi, sötét hajú lány neve Szécsy Róza volt. Rózánál egy pipaszurkálót találtak, amikor 

átkutatták őket. A pipázás nem szokás a 17 éves lányok körében, azonban Róza - mint az 

később Szepessy kisasszony történetéből kiderült – szabadelvű, liberál szalon-hölgynek 

tartotta magát. Szécsy István miskolczi jurisdoktor negyedik gyermekeként született. Már kicsi 

kora óta érdekelték a múzsák, mindig is piktor szeretett volna lenni, amihez tán a tehetsége is 

megvolt. Az apja azonban sohasem vette komolyan, azt szerette volna, ha lánya, mint 

Démétér, a famíliának élne. Nyelvek szerint néhány hónapja Róza titkon randevúzott egy 

Bachmayer József nevű, jó hírű családból származó ifjúval. Szécsy István eldöntötte, hogy 

diskurál a fiú apjával, akivel közösen kitűzték az esküvő időpontját. Az apja elmondta Rózának, 

hogy tudomása van az afférról, de nem kell aggódnia, jóváhagyja, de augusztusban össze kell 

házasodniuk. Az egyetlen dolog, amit a férfi nem tudott az volt, hogy Róza nem találkozgatott 

a fiúval, csak úgy rendezte a dolgokat, hogy az apja ezt higgye. József halálosan szerelmes volt 

Rózába, így örömmel segített neki, annak reményében, hogy így egyszer érzései talán 

viszonzásra találnak majd. Az apjával való beszélgetés akkora vitába fulladt, hogy Róza még 

aznap éjszaka elszökött otthonról. Nem akart senki felesége lenni, felmondta szerződését 

röghöz, házhoz, szülőhöz, be akarta bizonyítani, hogy önállóan is képes elérni a célját, és 

festőművész lesz. Magazinunk felkereste Bachmayert, akiben a szökés hírének hallatára 

meggyulladt a pálinka. A tűz nem vakságot, agyának gőzre fakasztását eredményezte. 

(Szegény jóravaló felső vidéki birtokosok! Nem tudják lehozni terményeiket. Sem út, sem 

kereskedési tehetség! Csak a kifőzött gabonának, gyümölcsnek vedelése!) 

A két lány Miskolczon találkozott, aznap éjszaka, amikor Róza otthagyta az otthonát. 

Karolina már napok óta a város utcáin élt, lopott, koldult, amit tudott a backhausból, 

sörházból, söntésből. Így találkozott Rózával, akitől, amikor meglátta a módosabb emberekre 

jellemző ruháját, lopni akart. Azonban Róza talpraesett lány volt, ahelyett, hogy elviharzott 

volna, beszédbe elegyedett Linával. Mind a ketten elmesélték a történetüket, és arra jutottak, 

hogy az lenne a legelőnyösebb, ha együtt folytatnák útjukat. Másnap hajnalban már a Kistokaj 

nevű községben jártak, itt „csaptak le” először a Szoknyás Tolvajok. Földönfutó, haszontalan 

piszkos kóborlókká álltak. Belopództak, mint az árnyék nélküli ember. Amerre jártak még a 

verebek is elhallgattak! Lovat kötöttek el, egy másik házból fekete kenyeret és aludt-tejet 

szakítottak. Ahogy elhagyták a települést, egy rőt szakállú summás zsellér látta, ahogy két 



szoknyás alak elvágtat, férfimód ülve meg a lovakat. Innen származik hát eredetileg a 

kompánia neve. Róza és Lina az elkövetkezendő néhány hétben vándorló életmódot 

folytattak. Éjjel a környező települések lakosságát fosztották ki, nappal pedig általában a 

pusztán, fák takarásában táboroztak le. A lányok „áldozatává” váltak többek között Mályi, 

Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr és Borsodgeszt lakói is, de elkapni vagy beazonosítani senki 

sem tudta őket. Állítólag a temetőben is éjszakáztak, irdatlan kutyavonítás kísérte tetteiket!  

 

A hetek óta tartó fosztogatások azonban befejeződtek, amikor egy éjszakai portya 

alkalmával Rózára támadt egy rettenetes kuvasz, és súlyos sérüléseket okozott neki. Lina, 

köszönhetően a kisded korában tanultaknak, különböző mezei füvekkel enyhíteni tudta Róza 

fájdalmait. Volt ott minden, kutyatej és málnalevél, de még kungyökeret is találtak náluk és- a 

redakció egyik hozzáértő tagja szerint- a mifelénk ritkább, déli szurokfű morzsalékot is, illetve 

egy tucat más herbáriát. De nem folytathatták korábbi életmódjukat, kosztra, kvártélyra és 

előbb-utóbb ispotályra volt szükségük. Szerencséjükre épp Sály közelében érte Rózát az 

attack, így rövid időn belül rátaláltak Eötvös Ignác úr kastélyára. A kastély rendezettnek, de 

kihaltnak tűnt, így istállója megfelelő szálláshelynek bizonyult, valamint a lovakat is be tudták 

ide vezetni. Addig terveztek itt maradni, amíg Róza jobb állapotba nem kerül. Meglepetésként 

érte őket, amikor másnap reggel betoppant az ólba Szepessy kisasszony, hogy megkezdje napi 
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túráját a vidéken. Bár először nagyon megijedt a lányoktól, hiszen hallott a Szoknyás 

Tolvajokról, úgy döntött, hogy kisegíti őket, mert szemmel láthatólag szükségük volt erre. 

Megkezdődtek hát Róza és Lina, a sályi kastélyban töltött napjai. A főispán unokahúga 

elbújtatta őket, az úrhölgy maga volt az asylum! Sőt, nap mint nap ételt és italt csempészett 

ki nekik a kastélyból. A kisasszony kotnyeles komornája megtudta a szakácsnőtől, hogy kenyér, 

brindza, roppant bor és dohány (még ha nem is virginiai!)  növeszt lábat a konyháról, de még 

a dió is ki-kigurult a hűvösből, így titokban követni kezdte a hölgyet, és rájött, hogy úrnője mit 

rejteget. Azonnal elment a sályi csendbiztoshoz, bejelenteni esetet. Így kapták hát el a 

Szoknyás Tolvajokat. 

A municípium érdekesnek találta ugyan a történetet, de nem gondolták, hogy mindez 

mentség a két lány tetteire. Úgy vélték, hogy rengetegen vannak hasonló, vagy éppen 

rosszabb helyzetben, mint Lina és Róza, talán azok között is, akiket a lányok kifosztottak. De a 

törvény mindenkire ugyanúgy érvényes, magánéleti helyzetüktől függetlenül. A törvény az 

törvény! Éppen azért Oravecz Karolina és Szécsy Róza ellen bírás eljárás indult, melyről a 

Teadélután az elsők között fog tudósítani.  

Bár a Szoknyás Tolvajokat elkapták, és nem volt sikeres az önálló, libertés életért 

folytatott küzdelmük, de mégis! Precedens! Szegénylányok és egy úrhölgy fraternizálása, 

szemben a konvencionális maradisággal? Ezek szerint Albion vagy Frankhon nincs is túl 

messze? 

Irodalomjegyzék: 

https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-02-ruha-es-test-

5f901ed6b492a.pdf 

http://elmenyekvolgye.hu/kastelyok/68-eotvos-gorove-kastely 

https://drinkunion.hu/cikk/meggyullad_benne_a_palinka 

https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Ign%C3%A1c_(politikus,_1763%E2%80

%931838) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/terkep/05_039_1831_es_kolerafelkeles/inde

x.html 

https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-02-ruha-es-test-5f901ed6b492a.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-02-ruha-es-test-5f901ed6b492a.pdf
http://elmenyekvolgye.hu/kastelyok/68-eotvos-gorove-kastely
https://drinkunion.hu/cikk/meggyullad_benne_a_palinka
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Ign%C3%A1c_(politikus,_1763%E2%80%931838)
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Ign%C3%A1c_(politikus,_1763%E2%80%931838)
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/terkep/05_039_1831_es_kolerafelkeles/index.html
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/terkep/05_039_1831_es_kolerafelkeles/index.html


http://www.bazleveltar.hu/print.php?news.29 

https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-03-lakas-es-kenyelem-

5f901ed9cb515.pdf 

https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-01-csalad-neveles-erkolcs-

5f901ed6af58b.pdf 

https://www.estori.hu/uploads/document/53/02-nepesedesi-viszonyok-5f5a7151b7a03.pdf 

Illusztrációk forrásai: 

https://manda.blog.hu/2015/04/30/saly_a_varak_es_kastelyok_faluja 

https://eda.eme.ro/handle/10598/13539 

http://borsodhonismeret.lapunk.hu/?modul=galeria&h=755465 

 

http://www.bazleveltar.hu/print.php?news.29
https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-03-lakas-es-kenyelem-5f901ed9cb515.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-03-lakas-es-kenyelem-5f901ed9cb515.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-01-csalad-neveles-erkolcs-5f901ed6af58b.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/55/hetkoznapi-01-csalad-neveles-erkolcs-5f901ed6af58b.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/53/02-nepesedesi-viszonyok-5f5a7151b7a03.pdf
https://manda.blog.hu/2015/04/30/saly_a_varak_es_kastelyok_faluja
https://eda.eme.ro/handle/10598/13539
http://borsodhonismeret.lapunk.hu/?modul=galeria&h=755465

