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Id. Görgey István: 1848 és 1849-ből – Élmények és benyomások. 

Okiratok és ezek magyarázata – Tanulmányok és történelmi 

kritika;  

(Budapest. Franklin Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda 1885.) 

 

„HUSZONNYOLCADIK FEJEZET (216-222. oldal) 

 

Az ellenség meglepetése Szénnél (1849. február 13). – Sikere ki nem elégítő. – 

Miért nem fogta el Görgey Arthur Schlicket? 

 

Részlet: 

 

„Február 10-én az ellenségnek legeleje Szénbe és Szilasra jött; legutója pedig, 

mely 9-én Guyon elől a kassai hegyen gyorsan visszahúzódott volt, a zöm után 

iparkodott Sepsiig. Azon estve lovagolt be Arthur bátyám zöme élén Kassára és 

találkozott Klapkával, és ekkor tudta meg csak az eddig előtte ismeretlen 

történeteket, melyek tudása nélkül helyesen nem intézkedhetett.  

 

Február 11-én Schlick eleje, a Parrot-dandár – hogy a zöme szabad útat találjon 

– 11 órai menetet tőn, estélig már Józsafőn s az aggteleki hegyen túl járt és 

Tornaljáig nyomult. A Fiedler-dandár aznap Sepsiből Józsafőig és Aggtelekig, a 

Pergen dandár Petriig, a Krügern-dandár Szén, Perkupa és Varbóczig hatolt; a 

hátvéd Deym-dandár Szilas, Komjáthy, Nádaska és Szent-András helységekben 

laktanyázott. – E napon bátyámnak Guyon hadosztálya a szepességi úton 

Meczenzéfig, a Piller hadosztály a tornai úton Csécsig haladt….Emlékezetbe 

hozom, hogy csak az nap értesült bátyám arról, hogy Dembinszki 

visszaparancsolta Klapkát, és hogy ennélfogva ő, utóbbinak közreműködése 

nélkül kénytelen Schlick után operálni; és csak az nap késő este lőn az is világos 

bátyám előtt, hogy Schlick felhagyott a szepességi úttal, a Götz és Jablononszki 

bekebelezésével, s hogy e helyett a Bodvavölgybek tart. 

 

Február 12, a mely napon Kmethy-hadosztályunk oldalvédül még mindig a 

Szepességen, Weiszel csapatja még Eperjesen állott s a mi elődandárunk 

Cséácsről Sepsin, Tornán át még csak Szilasig nyomozhatá az ellenséget hátul. 

Schlick hadtestének elöl már 4/5 része túl volt a veszélyes helyzeten, a józsafői 

szoroson, az aggteleki hegyen: Parrot dandárja pedig már az nap reggel 

Tornaljától odább nyugatnak indulva a Sajó völgyét elhagyta; a Miskolcz felől 

elibe induló Dembinszkinek orra előtt keresztül vágott aztán a miskolcz-putnoki 

országúton és 13-án, a széni ütközet napján, a Rima völgyén is  keresztül a 

rimaszombati útra; s ezen az úton 14-én már Osgyánon túl, nagydaróczon és 

Keresztúron táborozott, Parrotnak közvetlen nyomában mindenütt a hadtest 

zöme. 
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Ezen kétségbevonhatatlan adatok alapján a szigorú történetíró majdan ki fogja 

mondani, hogy Schlicknek íly aránylag kevés veszteséggel történt elszabadulása 

körül Görgey Arthurt semmi mulasztás nem terheli. 

 

Schlick oly pillanatban szánta el magát az elmenekülésre, a mikor még szabadon 

választhatott irányt, utat. 

 

Az útvonal, melyen ő Kassáról Rimaszombat, Losonc felé épen még idejében 

elvonult, a legegyenesebbek egyike, csaknem egész egyirányú. Fő iránya egész 

egyenes. 

 

Íly egyenes vonalon az nincs hatalmában egy 15-16,000-nyi hadtest vezérének, 

hogy 13-14,000-nyi jól vezetett és jókor kitérő ellenséget, hátulról nyomon 

követve, úgy lekössön, hogy megállásra, csata elfogadásra, vagy épen eldöntőre 

kényszerítse. Görgeynek sem volt ez hatalmában, - mikor Dembinszki 

Miskolczról Tornaljára derékszögben nem siet az ellenségnek elébe kerülni….. 

 

….Ezért igazságtralan merőben Dembinszkinek, s az utána indultaknak 

vádaskodása akár Görgey, akár Piller ellen. 

 

…tehát sietett volna hát Dembinszki február 8-kától kezdve mindhárom 

hadosztályával Tornaljára! 

 

Ha oly eröltetett napimeneteket – jó  országúton – tétet, minőket Schlick és 

Piller rossz mellék- és bérczi utakon tőnek: akkor ő már 9-én délben Tornalján 

lehet (ugyanannyi idő alatt tette meg tényleg Dembinszki ez utat február 12-én 

reggeltől 13-án délig). Már február 10-én délben – vagy nem bánom, akár 11-én 

– egész kényelemmel Aggteleken, Józsafőn, a szorosnak birtokában 

lehet!...vagy Tornalja körül valamely más, előre jól kinézett állodásban, jóllakott 

és pihent csapatokkal fogadhatja szembe s oldalt Schlick előcsapatját,- mert ez 

(Parrot) 11-én még csak Szénből indult reggel, és csak este 6 órára érkezett 

Tornaljára, 11 órai hegymászástól kifáradt katonáival. – És ha Dembinszki e 

támadó vállalatáról Görgeyt Kassán biztosan és váltott lovakkal jókor értesíti: 

akkor biztosan számíthat vala Görgeynek legerélyesb közrehatására….. 

 

…Schlicknek ily olcsó áron megmeneküléséért Dembinszki maga, egészen és 

egyedül felelős.” 
  


