
V I T A 

CLAUSEWITZ MAGYAR FORDÍTÁSA* 

Perjés Géza 

írásunk Clausewitz magyar fordításának bírálata. Amikor a hibák fel
sorolása előtt néhány mentőkörülményre hívjuk fel az olvasó figyelmét, azt 
nem udvariasságból tesszük, hanem az igazságnak tartozunk vele. 

Clausewitz fordítása rendkívül nehéz feladat, mégpedig három ok miatt. 
Mindenekelőtt a magyar Clausewitz-kutatás teljes hiányát említjük meg. 
A fordító, a lektor és a szerkesztő menet közben próbált megoldani olyan 
feladatokat, amelyeket előző generációk kutatóinak kellett volna elvé
gezniük. 

A második ok a mű nehéz filozófiai nyelvezete, amely igen nagy feladat 
elé állította a XIX. század eleji német filozófiai terminológiában minden 
bizonnyal kevésbé jártas fordítót. Ehhez járul a mű szerzőjének képekben 
és fordulatokban gazdag stílusa, hasonlatainak szinte buja gazdagsága. 
Mindezeknek magyarra való átültetése rendkívüli nehézségekkel jár. 

Végül figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a ma használatos ma
gya r katonai nyelv a XIX. század második felében, tehát jóval Clausewitz 
halála után alakult ki. Ilyenformán sok olyan fogalom hiányzik belőle, mely 
a század végén már nem volt ismerős, illetve magyarítása nem látszott szük
ségesnek, viszont Clausewitz idejében még szerves tartozékát alkotta a 
német katonai nyelvnek. 

E három körülményt azonban nemcsak mentőkörülményként említjük 
meg, hanem figyelemfelhívásként is: a Honvédelmi iMinisztériumnak azt a 
törekvését — és ennek jelentőségét eléggé értékelni nem lehet! —, hogy a 
hadtudomány klasszikusait népszerűsítse, nem kísérheti teljes siker, ha 
ugyanakkor bizonyos alapkutatások szervezett végrehajtásának előfeltételei 
nincsenek biztosítva. A Clausewitz-fordításban található hibák döntően az 
alapkutatás hiányára vezethetők vissza. 

A hibásnak ítélt részeknél közöljük az általunk helyesnek vélt fordítást 
is — anélkül, hogy véglegesnek, megmásíthatatlannak tartanánk, főleg 
stiláris szempontból ; inkább nyersfordításnak tekinthetők, amelyeknél törek
vésünk elsősorban arra irányult, hogy a gondolati tartalmat adjuk vissza 
pontosan. Bármely fordításnál a gondolati tartalom pontos visszaadása az 
első követelmény, ami természetesen nem mehet a jó magyar hangzás rová
sára. A magyar kiadás nyelvezete ilyen szempontból kifogástalan, és ha 
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valamikor újból megjelentetnék Clausewitz műveit, követendő példaként 
ajánljuk. Csupán arra kell ügyelni, hogy a jó magyar hangzás szempont
jait ne a tartalmi mondanivaló rovására érvényesítsék. Véleményünk szerint 
jelen kiadásnál erre nem ügyeltek eléggé. 

A rendelkezésünkbe bocsátott szűk tér nem adott lehetőséget arra, hogy 
teljes hibajegyzéket készítsünk, ezért a fordításban található hibáknak csu
pán egy részét említjük meg. 

Végül megjegyezzük, hogy a fordítás ellenőrzéséhez a „Vom Kriege" 
1915-ben Berlinben megjelent 9. kiadását használtuk. - > 

Az 1. kötet I. fejezetének és a „Nachricht" fordítása 

A „Mi a háború?" című első fejezet és a „Nachricht" a clausewitzi mű 
megértése és értékelése szempontjából alapvető fontosságú. Maga Clausewitz 
ugyanis csak ezt a fejezetet tartotta véglegesnek és könyvét a „Nachricht"-
ben lefektetett szempontok alapján teljesen át akarta dolgozni. 

Ezenkívül ebből a két részből világosan kibontakozik a clausewitzi kon
cepció és módszer, és előttünk áll az a filozófiai apparátus, amelynek átér-
tése és elsajátítása nélkül egész mondanivalója érthetetlen marad. E két 
rész fordításának alapos ellenőrzése tehát elengedhetetlen. 

Az 1. fejezet bevezetésében Clausewitz igen fontos módszertani elvet szö
gez le: az egyszerűből halad az összetett felé, anélkül azonban, hogy a részek 
vizsgálata közben az egészet egy pillanatra is szem elől tévesztené, amint 
írja „De itt, sokkal inkább, mint bárhol, az egész lényegére vetett pillantás
sal kell elkezdeni, mert itt, sokkal inkább, mint bárhol, egyszerre kell a 
részekkel együtt az egészre is gondolni." A német szöveg így hangzik: „Aber 
es ist hier mehr als irgendwo nötig, mit einem Blick auf das Wesen des 
Ganzen anzufangen, weil hier mehr als irgendwo mit dem Teile auch zugleich 
immer das Ganze gedacht werden muss." (3. o.) A fordítás így hangzik: 
„De már eleve lebegjen szemünk előtt egész tárgykörünk lényege, mert az 
egyes részletek taglalásakor, az egésszel való összefüggésükre is gondolnunk 
kell." (37. o.) 

Nem látjuk indokoltnak a fordításban a „tárgykörünk lényege" és az „ösz-
szefüggésükre" betoldást, sem pedig azt, hogy kimaradt az „itt sokkal in
kább, mint bárhol" kétszer is szereplő fordulat. Clausewitz rendkívül szi
gorú filozófiai nyelvezetében a „rész" és „egész" szembeállítása alapvetően 
fontos és nem lett volna szabad e két betoldással a szembeállításban rejlő 
feszültséget enyhíteni. A zárt filozófiai stílus fellazítását jelenti az „együtt-
gondolás" kihagyása, ezenkívül bizonyos fokú elszürkítését annak a kitűnő 
megfigyelésnek, hogy a valójában dialektikus gondolkodás egyszrre, egy 
időben látja a részt és az egészet. Ezért nem lett volna szabad elhagyni az 
általunk hiányolt fordulatot sem: mindenütt, minden gondolkozási folya
matban fontos a rész és az egész dialektikus együttlátása, a háborúnak, 
ennek a „valódi kaméleonnak" a vizsgálatánál azonban kimondottan elen
gedhetetlen és sokkal fontosabb, mint „bárhol" másutt. 

Hogy itt valójában Clausewitz gondolatának félreértéséről van szó, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a következő rész fordítása, mely így hang
zik: ,,. . . a háború ugyanis nem egyéb kiterjedt párharcnál. De ahelyett, 
hogy a háború számtalan különálló párviadalát együttvéve néznők, helye
sebb, ha két küzdő felet képzelünk magunk elé." (37. o.) Ezzel szemben a 
német szöveg: „Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen 
wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als 
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Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen." (3. o.) 
Véleményünk szerint a helves fordítás: ,,A háború nem más, mint kiterjedt 
párharc. Hä a háborút alkotó párharcok végtelen (töméntelen) sokaságát, 
mint egységet akarjuk szemlélni, helyesebb, ha két küzdőt képzelünk magunk 
elé." Clausewitz elgondolása világos: a részből kell az egész felé haladni, 
ezért kell kiindulni az egyéni párharcból, de a résszel együtt az egészet is 
kell látni, sőt a részeket egységbe kell foglalni, ezért a töméntelen sok egyedi 
párharcot egységként kell szemlélni. Teljesen hibás tehát a ,,De ahelyett, 
hogy . . ." kezdetű mondatrész, mert éppen azt cáfolja, amit Clausewitz sze
retne, ti. a párharcok együttlátását, egységbefoglalását. 

Itt mondja ki Clausewitz egyik alaptételét: ,,A háború tehát erőszak alkal
mazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kény szeri tsük." 
(37. o.) Az erőszak a „művészetek és a tudományok találmányaival" (nem 
pedig: „tudományos és műszaki vívmányokkal") vértezi fel magát és erejét 
a jog és az erkölcs alig korlátozza. Az erőszak tehát az eszköz akaratunknak 
az ellenségre való kényszerítése pedig a cél. Hogy ezt a célt elérhessük, az 
ellenséget védképtelenné kell tennünk és „fogalmilag ez a háborús tényke
dés tulajdonképpeni célja, amely a valódi célt (ti. akaratunknak az ellen
ségre való kényszerítését — P. G.) helyettesíti és bizonyos fokig háttérbe 
szorítja, mintha nem is tartoznék magához a háborúhoz." 

A következőkben Clausewitz az erőszak korlátlan alkalmazásáról ír. így 
vezeti be a gondolatot: „Emberbaráti lelkek könnyen úgy képzelhetik, hogy 
létezik valamilyen mesterséges (művészi?, mesterkélt?) lefegyverzés, vagy 
megsemmisítés, anélkül, hogy az ellenségen túlságosan nagy sebet ejtenénk 
és ez lenne a hadművészet (fejlődésének) valódi tendenciája." Az eredeti 
szöveg: „Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es 
gebe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne zu 
viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegs
kunst." (4. o.) A fordítás így hangzik: „Emberbaráti lelkek könnyen úgy 
képzelhetik, hogy az ellenfél vérontás nélkül is lefegyverezhető, vagy lever
hető, így, hát szerintük, ez a hadművészet igazi hivatása." (38. o.) A fordí
tás itt is túlságosan szabad és nem adja vissza Clausewitz gondolatát. Ebben 
az egy mondatban ugyanis egész eszmetörténet van összesűrítve: Clausewitz 
állandóan vitázik a XVIII. század végi hadtudományi írókkal, akik szerinte 
álhumanista indokokból a háború lehető vértelenné tételére törekedtek, a 
véres csaták kikerülését és az ellenség utánpótlási vonalai elleni manővere
zést ajánlották; a háború humanizálódik — állították — s ez a hadművészet 
fejlődésének általános tendenciája. Amikor tehát a fordító kihagyta a szö
vegből a „művészi lefegyverzés"-t, akkor Clausewitz eredeti szövegének egy 
igen lényeges elemét, ti. a XVIII. századi hadviselés mesterkélt módszereire 
való célzást hagyta el. A „tendenciának" „hivatással" való egyébként is 
teljesen elfogadhatatlan helyettesítése pedig azt a hitet keltheti a magyar 
olvasóban, mintha a teoretikusok a háború célját a vértelen lefegyverzésben 
látták volna általában, holott, amiről szó van: a teoretikusok szerint a had
művészet a vértelen hadakozás irányába fejlődik. 

A háborúban a szembenálló felek az erőszak legvégső alkalmazására töre
kednek, s ha a társadalmi adottságok bizonyos fokig mérséklőén hatnak is, 
„soha nem lehet a háború filozófiájába a mérséklés elvét, magát belevinni 
anélkül, hogy abszurditást ne kövessünk el." A német szöveg: „. . . und nie 
kann in die Philosophie des Krieges selbst ein Prinzip der Ermässigung 
hineingetragen werden, ohne eine Absurdität zu begehen." (4. o.) A fordí
tás: „Merő képtelenség volna, ha a háború filozófiájának területén mérséklő 
elveket keresnénk." (39. o.) Az eltérés a fordításban ugyan nem döntő, azon-
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ban úgy gondoljuk, hogy még egy ilyen aprónak tetsző módosítás sem enged
hető meg. A háború filozófiájában csak abban az esetben lehetne mérséklő 
elvet keresni, ha már ki lenne dolgozva, miután azonban nincs kidolgozva 
— éppen most munkálkodik rajta Clausewitz —, mérlegelés tárgya lehet, 
hogy belevigye-e ezt az elvet, vagy ne. 

A háborúban nagy szerepe van a szenvedélyeknek. Épp ezért nem lehet 
a háborút a szenvedélyektől egyre jobban mentesülő tevékenységnek tekin
teni, melyben ,,a haderők fizikai tömegeire a végén nincs is szükség, csupán 
viszonylataik mérlegelésére — a cselekvésnek bizonyos fajta algebrájára." 
A német szöveg: ,,. . . so dass er zuletzt die physischen Massen der Streit
kräfte nicht wirklich mehr brauchte, sondern nur ihre Verhältnisse — eine 
Art Algebra des Handelns." (5. o.) A fordítás: ,,. . . amelynél csak a had
erők egymáshoz való viszonyának mérlegelése fontos, s maga a fizikai tömeg 
szinte felesleges már. Ez a háborús tevékenység gépies szemlélete volna." 
(39. o.) A fordítás utolsó mondata felesleges és hibás, „Eine Art Algebra 
des Handels" — nem a háború gépies szemlélete, hanem az a hadtudományi 
irányzat, amely a döntő ütközetek kerülésével, a szembenálló hadseregek 
puszta viszonylatával, előnyös pozícióival stb. gondolja a háborút eldönteni. 

Ha a korszerű háborúban a szenvedélyek nem érvényesülnek annyira, 
annak oka az, hogy az új találmányok hatásosabb pusztítást végeznek: 
,,A lőpor feltalálása, a lőfegyver fokozódó tökéletesedése eléggé mutatják, 
hogy az ellenség megsemmisítésének a háború fogalmában rejlő tendenciá
ját a növekvő képzettség ténylegesen nem zavarja, vagy tereli más irányba." 
A német szöveg: ,,Die Erfindung des Pulvers, die immer weiter gehende 
Ausbildung des Feuergewehrs zeigen schon hinreichend, dass die in. dem 
Begriffe des Krieges liegende Tendenz zur Vernichtung des Gegners auch 
faktisch durch die zunehmende Bildung keineswegs gestört oder abgelenkt 
worden ist." (5. o.) A fordítás: ,,A lőpor feltalálása, majd az egyre tökéle
tesedő tűzf egy verek eléggé mutatják, hogy az ellenség leverésére irányuló 
szándék, amely a háború fogalmától elválaszthatatlan, a szellemi fejlődés 
ellenére sem csökkent, vagy terelődött más irányba." (40. o.) A fordításban 
a „tendenciának" „szándékkal" való helyettesítése azért hibás, mert a há
ború filozófiai fogalmában rejlő tendenciát perszonifikálja, hiszen szándéka 
csak embernek lehet. 

Ennek a résznek a végén Clausewitz így foglalja össze mondanivalóját: 
„Megismételjük tehát alapvető tételünket: a háború az erőszak ténye, és 
alkalmazása nem ismer korlátokat; mindegyik fél parancsolóan törvényt 
szab a másik számára, s ezzel olyan kölcsönhatás áll elő, amely szükség
szerűen a végletekhez vezet. Ez az első kölcsönhatás és az első véglet, amely-
lyel találkozunk." (40. o.) Itt a fordításban kifogásolni lehet a „szükség
szerűen" kifejezés használatát, mivel az eredetiben „dem Begriffe nach", 
azaz „fogalmilag" áll. Hangsúlyozzuk: Clausewitz a háború filozófiai fogal
mát dolgozza most ki azért, hogy később összevethesse a „valóságos", azaz 
a történetileg adott háborúval. A valóságos háború azonban nem ismeri a 
végleteket, az „absztrakt" háború filozófiai fogalmából viszont nem hiá
nyozhatnak. 

A következő alfejezet címe: „A cél: védképtelenné tenni az ellenséget." 
Ezt írja Clausewitz: „Mondottuk már, hogy a hadviselés célja az ellenség 
védtelenné tétele. Nos, bizonyítsuk be, hogy erre — legalábbis elméleti 
vonatkozásban — szükség van." (40. o.) A fordítás itt is eltér az eredeti 
szövegtől, mert abban nem „elméleti vonatkozás", hanem „teoretikus-elkép
zelés" (theoretische Vorstellung) áll. Itt megint igen fontos, hogy világosan 
lássuk: a háború filozófiai fogalma csak a „teoretikus elképzelésben" léte-
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zik. Az absztrakt háborúban a cél —• a háború filozófiai fogalmából követ
kezően — csakis az ellenség lefegyverzése, a valóságos háborúban viszont 
sok minden más is lehet. Másrészt a fordítás ebben a formájában lehető
séget ad egy olyan elképzelésre is, mintha a valóságos háborúnak külön 
elméleti és gyakorlati célja lehetne. Ez azonban Clausewitz felfogásától tel
jesen idegen elképzelés. 

A háborúban, filozófiai fogalmából következően, három kölcsönhatás 
érvényesül, amelyek mindegyike a legvégsőhöz vezet; 

1. az erőszak nem tűr korlátokat és a szembenálló felek egymásra akar
ják akaratukat kényszeríteni; 

2. a végső győzelemig egyik fél sem a maga ura, mert a másik magatar
tása kényszerítőleg hat rá; 

3. erejét mindkét fél a végsőkig feszíti meg. 
„Mindez azonban másként alakul, ha az absztrakcióból a valóságba me

gyünk át." A fordításban „absztrakció" helyet „elmélet" áll. Ez azonban 
zavaró, mivel a valóságos háborúnak is van elmélete, és éppen arról van 
itt szó, hogy Clausewitz eddig az absztrakt háború filozófiai fogalmát dol
gozta ki és most kezdi vizsgálat alá venni, hogy miképpen módosul az 
a valóságban. 

A valóságos háború többek között azért sem tör a legvégsők felé, mivel 
nem egyetlen egy csapásból áll, hanem a csapások sorozatából: „De láttuk, 
hogy a háborúra való előkészületnél a puszta fogalom helyébe a valóságos 
világ, a legvégső feltételezése helyébe egy valóságos mérték lép: tehát a 
szembenálló felek kölcsönhatásukban a legvégső erőfeszítés vonala mögött 
maradnak és így nem vetik be egyszerre minden erejüket." A német szöveg 
így hangzik: „Allein wir haben gesehen, dass schon bei den Vorbereitungen 
zum Kriege die wirkliche Welt an die Stelle des blossen Begriffs, ein wirk
liches Mass an die Stelle einer äussersten Voraussetzung tritt: also schon 
darum werden beide Gegner in ihrer Wechselwirkung hinter der Linie einer 
äussersten Anstrengung zurückbleiben, und also nicht sogleich alle Kräfte 
aufgeboten werden." (8—9. o.) A fordítás: „Láttuk azonban, hogy már a 
háború előkészületénél a valóság lép az elmélet helyébe és szinte kézzel
fogható mértéket ad a végletekre törő, kétséges feltételezések helyett. Az 
ellenfelek már azért is kölcsönösen mérséklik a végletekre törő szándéku
kat és nem vetik be azonnal minden erejüket." (44. o.) A fordítás — láthat
juk — újra elmossa a fogalmi és a valóságos háború különbségét: a való
ságos világ nem az elmélet, hanem a fogalmi háború helyébe lép. És nem 
„kétséges feltételezéséről van itt szó, hanem a „legvégső feltételezéséről"; 
hiszen, ha az absztrakt háború területén maradnánk, a feltételezés egyálta
lán nem lenne kétséges, mert csak egyet, a legvégsőt tételezhetnénk fel. 

Az I. fejezet 10. pontjának címe: „A valóságos élet valószínűségei lépnek 
a fogalmak végletei és kizárólagosságai helyébe." Németül: „Die Wahr
scheinlichkeiten des wirklichen Lebens treten an die Stelle des Äussersten 
und Absoluten der Begriffe." (10. o.) Van tehát a fogalom, a fogalmi szféra, 
az absztrakció világa, ahol minden végletes és kizárólagos, ezzel szemben 
áll a valóságos világ, az élet, ahol a valószínűség az uralkodó. Ismételjük: 
Clausewitz módszerének alapja a fogalmi és a valóságos háború összevetése 
és ennek a fordításból ki kell tűnnie! Ezért hibás ez a fordítás: „A végletek 
és abszolút fogalmak helyét az élet valószínűségei foglalják el." (45. o.) 
Ezután írja Clausewitz: „Ilyen módon az egész háborús ténykedésben a 
legvégsőkre irányuló erők szigorú törvénye nem érvényesül. Ha a legvég
sőtől nem kell félni, de nem is keressük azt, akkor ítélet dolga, hogy máshol 
(ti. nem a legvégsőnél — P. G.) húzzuk meg az erőfeszítések hatását. Ez 
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pedig csak a valószínűség törvényei alapján és csak azokból az adatokból 
történhet, amelyeket a valóságos világ szolgáltat. Ha a két ellenfél többé 
nem puszta fogalom, hanem egyedi állam és kormány, ha a háború többé 
nem ideális, hanem a cselekvésnek egy önmagát sajátosan alakító folya
mata, akkor à keresett ismeretlen, a várható kiszámításához a valóságban 
meglevő szolgáltatja majd az adatokat." A német szöveg így hangzik: ,,Auf 
diese Weise wird dem ganzen kriegerischen Akt das strenge Gesetz der 
nach dem Äussersten getriebenen Kräfte genommen. Wird das Äusserste 
nicht mehr gefürchtet und nicht mehr gesucht, so bleibt dem Urteil überlas
sen, statt seiner die Grenzen für die Anstrengungen festzustellen, und dies 
kann nur aus den Daten, welche die Erscheinungen der wirklichen Welt 
darbieten, nach Wahrscheinlichkeits — Gesetzen geschehen. Sind die beiden 
Gegner nicht mehr blosse Begriffe, sondern individuelle Staaten und Regie
rungen, ist der Krieg nicht mehr ein idealer, sondern ein sich eigentümlich 
gestaltender Verlauf der Handlung: so wird das wirklieh Vorhandene die 
Daten abgeben für das Unbekannte zu Erwantende, das gefunden werden 
soll." (10. o.) A fordításban ez áll: „A mondottakból látjuk, hogy a hadvi
selés nem követi a végletekre törő erőfeszítés rideg törvényét. Ha tehát 
nem kell tartanunk tőle és magunk sem törekszünk a végletekre, tőlünk 
függ, hogy az erőfeszítések józan határát megszabjuk. Mértékül — a való
színűség törvénye szerint — a gyakorlati élet jelenségei szolgálnak. Ha már 
egyik ellenfél sem pusztán fogalom többé, hanem valóságban meglévő állam 
és kormányzat, a háború sem a képzelet szüleménye, hanem a cselekvések 
sajátos folyamata. A keresett ismeretlen: a várható események, a valóság 
fényein alapulnak majd." (45. o.) 

Amint látjuk, a fordítás itt is elég önkényes és megváltoztatja Clausewitz 
gondolatát. A „józan határ" kitétele bizonyos értékelést hoz bele a gondo
latba: mintha a legvégsőre való törekvés nem lehetne józan. De nem is 
erről van itt szó. A háború filozófiai fogalmából szükségszerűen következik 
a legvégsőre való törekvés és azt — tekintve, hogy absztrakcióról van szó 
—nem lehet sem józannak, sem túlzónak minősíteni. De még a valóságos 
háborúban sem mindig irreális a legvégsőre való törekvés, ti. akkor, ha lét, 
vagy nemlét kérdése forog kockán. A „józan" szó kitétele tehát teljesen 
felesleges. 

Úgyszintén indokolatlan a „képzelet szüleménye" használata „ideális" 
helyett; arról van szó, hogy az „ideális", azaz a fogalmi háború helyébe a 
valóságos háború lép. 

„A háború csupán a politika folytatása más eszközökkel" írja Clausewitz 
az I. fejezet 24. pontjának címében, majd kifejti, hogy ,,a háború nem pusz
tán politikai aktus, hanem valóságos politikai eszköz, a politikai érintkezés 
folytatása, annak végrehajtása más eszközökkel. Ami ezek után a háború
ban sajátos marad, az eszközeinek sajátos természete." Ez utóbbi mondat 
az eredetiben így hangzik: „Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, 
bezieht sich bloss auf die eigentümliche Natur seiner Mittel." (19. o.) A for
dításban viszont ez áll: „Ami a háborút ezenkívül még jellemzi, az csupán 
eszközeinek sajátos adottságaiból folyik." (56. o.) A fordítás bizonyos félre
értésre ad okot, mert az tűnik ki belőle, mintha a háború legfőbb ismérve 
az lenne, hogy a politika eszköze és csak „ezenkívül" jellemezné eszközei
nek sajátos természete, holott éppen arról van szó, hogy eszközeinek sajá
tossága miatt különbözik lényegében a politikától — ezért válthatja fel, 
amikor annak sajátos eszközei már nem elegendők a politikai cél elérésé
hez. A következőkben egy igen lényeges hiba csúszott bele a fordításba. Az 
eredeti szöveg így hangzik: „Dass die Richtungen und Absichten der Politik 
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mit diesen Mitteln nicht in Widerspruch treten, dass kann die Kriegskunst 
im allgemeinen und der Feldherr in jedem einzelnen Falle fordern, und 
dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering; aber wie stark er auch in ein
zelnen Fällen auf die politische Absichten zurückwirt, so muss dies doch 
immer nur als eine Modifikation derselben gedacht werden; denn die poli
tische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel, und niemals kann 
das Mittel ohne Zweck gedacht werden." (19. o.) A fordítás: „A hadművé
szet általában, a hadvezér pedig minden egyes esetben elvárhatja, hogy a 
politikai irányvonal ne kerüljön ellentmondásba ezzel az eszközzel. Ez a kö
vetelmény valóban nem csekély, de bármily erősen hat is vissza esetenként 
az eszköz a politikai célra, csupán módosíthatja azt. Hiszen, mint mondot
tuk, a politikai érdek a cél, a háború pedig eszköz ennek a szolgálatában. 
Cél nélküli eszköz alkalmazásának nem volna értelme." (56. o.) A helyes 
fordítás véleményünk szerint a következő: ,,Azt, hogy a politika irányzatai 
és szándékai ezekkel az eszközökkel ne kerüljenek ellentmondásba, a had
művészet általában, a hadvezér pedig minden egyes esetben megkövetel
heti, és ez az igény valójában nem csekély; de bármilyen erősen hat is 
vissza esetenként a politikai célokra (ti. a háború — P. G.) csupán azok 
módosulásaként fogható fel; a cél ugyanis a politikai szándék, a háború 
pedig az eszköz és soha nem gondolható az eszköz cél nélkül." Itt Clause-
witz azt akarta kifejezni, hogy a hadvezetés igénye, hogy a politika ne ke
rüljön ellentmondásba a háború eszközeivel, bizonyos esetekben visszahat
hat a politikára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a cél és az eszköz viszo
nyában változás állhat be; bármilyen erős befolyást gyakoroljon a háború 
a politikai célra, mindig eszköz marad, épp azért soha nem szabad önálló
nak tekinteni, hanem csupán a politika módosulásának. 

A következőkben Clausewitz az egyes háborúk eltérő jellegével foglal
kozik. Ezt írja: „Je grossartiger und stärker die Motive des Kriegs sind, je 
mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Span
nung ist, die dem Kriege vorhergeht, um so mehr wird der Krieg sich seiner 
abstrakten Gestalt nähern, um so mehr wird es sich um das Niederwerfer 
des Feindes handeln, um so mehr fallen das kriegerische Ziel und der poli
tische Zweck zusammen, um so reiner kriegerisch, weniger politisch scheint 
der Krieg zu sein. Je schwächer aber Motive und Spannungen sind, um so 
weniger wird die natürliche Richtung des kriegerischen Elementes, näm
lich der Gewalt, in die Linie fallen, welche die Politik gibt, um so mehr 
muss also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgelenkt werden, urr 
so verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziel eines idealen Krieges 
um so mehr scheint der Krieg politisch zu werden." (19. o.) 

A fordítás így hangzik: ,,Minél mélyrehatóbbak és erősebbek a hábortf 
okai, minél inkább érintik a népek létét, és minél nagyobb a háborút meg
előző feszültség annál jobban előtűnik a háború elvont jellege, annál erő
teljesebb az ellenség leverésének szándéka, annál inkább találkozik a had« 
és a politikai cél, annál is inkább katonai és kevésbé politikai jellegű a 
háború. És ellenkezőleg, minél gyengébbek az okok és a feszültség ténye 
zői, annál távolabb esik a háborús erőszak a politikától, annál inkább eltér 
a háború természetes irányától, annál különbözőbbek lesznek a politika é* 
egy ideális háború céljai, annál szembetűnőbb a háború politikai jellege.'* 
(56. o.) 

Szerintünk ez a helyes fordítás: „Minél nagyobbak és erősebbek a háború 
motívumai és minél inkább érintik a népek létét, minél nagyobb a háborút 
megelőző feszültség, annál inkább közelíti meg a háború absztrakt alakját, 
annál inkább az ellenség leveréséről lesz szó, annál inkább esik majd egybe 

110 



a háborús és a politikai cél, annál katonaibbnak és kevésbé politikusnak 
fog a háború látszani. Viszont minél gyengébbek a motívumok és a feszült
ségek, annál kevésbé fog a háborús elemnek, azaz az erőszaknak az iránya 
megegyezni azzal a vonallal, amelyet a politika tűz dri, annál inkább el kell, 
hogy térjen tehát a háború természetes irányától, annál inkább különbözik 
majd a politikai cél egy ideális háború céljától, annál politikusabbnak tűnik 
majd a háború." 

„Annál jobban előtűnik a háború elvont j e l l ege . . . " — olvashatjuk a 
fordításban. Ebből azonban az következik, mintha a háborúnak lenne egy 
elvont és egy valóságos jellege, mintha a háború absztrakt lényegét a való
ság eltakarná, s az csak akkor csillanna ki, amikor a háború motívumai 
erősek. Ez azonban Clausewitz felfogásának teljes félreértését jelentené, 
mert nála az absztrakt, az ideális háború csak „iránypont", amely meg
könnyíti a valóságos háború vizsgálatát, amint ez a „Nachricht"-ből kitű
nik. Tehát nem a háború „elvont jellege" tűnik elő, hanem a valóságos 
háború megközelíti az „elvont háborút". 

Nem látjuk indokoltnak az „annál távolabb esik a háborús erőszak a poli
tikától" megoldást sem a fordításban. Egyrészt a fordítói szabadságnak is 
vannak határai, és itt két mondatrész is kimaradt. Másrészt nem is lényeg
telen dolog maradt ki: a háborús elemnek, azaz erőszaknak van egy „termé
szetes", azaz a háború filozófiai fogalmából eredő iránya, mely az ellenség 
megsemmisítése felé mutat. Ez adott, változtathatatlan, szemben a politika 
által megszabott iránnyal, amely állandóan változik. Valamely háború 
„katonás", vagy „politikus" jellegének fokát éppen az szabja meg, hogy a 
politika által megszabott katonai cél iránya mennyire közelíti meg az ab
sztrakt háború megsemmisítésre törő irányát. 

Hogy az absztrakt háborúnak ez az erőszak felé mutató természetes irá
nya mennyire fontos Clausewitz számára, továbbá, hogy azt egyedül és kizá
rólag a háború filozófiai fogalma kritériumának tartja, ebből a kijelenté
séből is látszik: „Wir müssen aber hier, damit der Leser nicht falsche Vor
stellungen unterlege, bemerken, dass mit dieser natürlicher Tendenz des 
Krieges nur die philosophische, die eigentlich logische gemeint ist, und kei-
nesweges die Tendenz der wirklich im Konflikt begriffen Kräfte, so dass. 
man sich z. B. darunter alle Gemütskräfte und Leidenschaften der Kämpfen
den denken sollte." (19. o.) Magyarul: „Itt azonban, nehogy az olvasó téves 
képzeteket alkosson, meg kell jegyeznünk, hogy a háborúnak ezen a ter
mészetes tendenciáján csak a filozófiait, a tulajdonképpeni logikait értet
tük, és semmiképpen sem a konfliktusban valóban működő erők tendenciá
ját, úgy, hogy például a harcolók összes érzelmeit és szenvedélyeit nem 
szabad ideérteni." Világos tehát: a háború filozófiai fogalmából természe
tesen következik az erőszak felé irányuló tendencia, ezt azonban nem szabad 
összetéveszteni az erőszaknak azzal a tendenciájával, amely némely való
ságos háborúban az érzelmek túlfűtöttségéből keletkezik. E megfontolások 
alapián alig tudunk mit kezdeni ezzel a fordítással: „Hogy azonban mind
erről az olvasó téves képet ne alkosson, meg kell jegyeznünk: amikor a 
háború természetes voltát hangsúlyoztuk, csupán bölcseleti, logikai érte
lemben vett jellegére gondoltunk, nem pedig az összecsapásnál valóban 
kibontakozó erők jellegére, amelyeket, teszem, a harcban részvevők érze
lemvilága és szenvedélye tükröz vissza." (56. o.) 

V^gül Clausewitz összefoglalia, hogy a háborúnak az I. fejezetben kidol
gozott meghatározása milyen következményekkel jár a hadtudomány szem
pontiából. A háború három elemből tevődik össze: az érzelmi, a véletlen
szerű és az értelmi elemből; az első a nép, a második a hadvezér, a har-
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madik pedig a kormány felé fordul. Az érzelem a népben már eleve adva 
van; „hogy a véletlen valószínűségeinek birodalmában a bátorság és tehet
ség szerepe mekkora lesz (a bátorság és tehetség hatáskörlete mekkora terü
letet foglal el), a hadvezér és a hadsereg tulajdonságaitól függ"; a politikai 
cél viszont egyedül a kormányhoz tartozik. A véletlenre vonatkozó részt 
szó szerint idéztük, mert véleményünk szerint ez a fordítás hibás: „a had
vezértől és az alkalmazott haderő értékétől függ a véletlenadta lehetőségek 
bátor és eredményes kihasználása" (58. o.). A német szöveg így hangzik: 
,,. . . der Umfang, welchen das Spiel des Mutes und Talents im Reiche der 
Warscheinlichkeiten des Zufalls bekommen wird, hängt von der Eigentüm
lichkeit des Feldherrn und des Heeres ab . . ." (21. o.) 

A most következőkben a fordítás teljesen hibás. Clausewitz ezt írta: 
„Diese drei Tendenzen, die als ebenso viele verschiedene Gesetzgebungen 
erscheinen, sind tief in der Natur des Gegenstandes begründet und zugleich 
von veränderlicher Grösse." (21. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „E há
rom tendencia, mely egyszersmind ugyanannyi törvényhozónak tűnik, mé
lyen a tárgy lényegében gyökerezik, ugyanakkor változó nagyságú." A ma
gyar kiadásban viszont ez olvasható: „Mindhárom irányzat a tárgy lénye
gében gyökerezik, s a maga területén határozott követelményeket támaszt, 
de jelentősége és hatóereje esetről esetre változik." (58. o.) 

Majd ez következik: „Eine Theorie, welche eine derselben unberücksich
tigt lassen oder zwischen ihnen ein -willkürliches Verhältnis feststellen 
wollte, würde augenblicklich mit der Wirklichkeit in solchen Wiederspruch 
geraten, dass sie schon dadurch allein wie vernichtet betrachtet werden 
müsste." (21. o.) A helyes fordítás: „Egy olyan elmélet, amely ezek egyikét 
figyelmen kívül hagyná, vagy közöttük valamilyen önkényes viszonyt álla
pítana meg, pillanatok alatt oly ellentétbe kerülne a valósággal, hogy már 
pusztán ezért megsemmisítettnek kellene tekinteni." A magyar kiadásban 
viszont ez áll: „Ha az elmélet ezzel a különbséggel nem számolna, és vala
miféle mesterséges viszonyt akarna közöttük állandósítani, legott ellentétbe 
kerülne a valósággal, és megdöntené önmagát is." (58. o.) 

Ezután a fordítás teljesen elrontja Clausewitz igen szép, plasztikus, rend
kívül kifejező mondatát, és értelmét is meghamisítja. Az eredeti szöveg így 
hangzik: „Die Aufgabe ist also, dass sich die Theorie zwischen diesen drei 
Tendenzen wie zwischen drei Anziehungspunkten schwebend erhalte." (21. 
o.) Szerintünk a helyes fordítás: „A feladat tehát az, hogy az elmélet, a 
három tendencia, mint három vonzáspont között, önmagát lebegve fenn
tartsa." A magyar kiadásban viszont ez áll: „A feladat tehát az, hogy az 
elmélet számára e három irányzat vonzása között szabad mozgási lehető
séget biztosítsunk." (58. o.) 

Mint említettük, Clausewitz művének az I. fejezet mellett a „Nachricht" 
a legfontosabb része, mert ebben jelölte meg azokat a változtatásokat, ame
lyeket könyvén végre akart hajtani. A Nachricht szövegének pontos átértése 
alapvetően fontos, mert csak ily módon ragadhatjuk meg Clausewitz kon
cepciójának lényegét, amely magában a műben sokszor eltorzul.1 

Clausewitz művének átdolgozásánál két szempontot akart érvényesíteni: 
1. a háborúnak két fajtája van, egyik a megsemmisítésre törő, a másik, 

amelyben csak valamilyen határmenti tartomány elfoglalásáról van szó; 
2. a háború nem más, mint a politika folytatása más eszközökkel. 

l Delbrück a híres „Stratégia-vitát" éppen a „Nachricht" alapján indította el, szembe-
szállva a német katonai írók többségének véleményével, akik félreértve Clausewitz koncep
cióját, csak a megsemmisítő háborút tartották valódi háborúnak. (Geschichte der Kriegskunst. 
IV. Berlin, 1920.) 
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Ez a két felismerés, mint két ellenőrző szempont, irányította volna mun
káját, ezek figyelembevételével ,,kaptak, volna eszméi", „világosabb értelmet, 
határozottabb irányt", és nyertek volna „közelebbi alkalmazást". Épp ezért 
problematikusnak látjuk azt a megoldást, amit a fordítás alkalmaz, ugyanis 
az tűnik ki belőle, hogy Clausewitz majd az átdolgozás során, annak ered
ményeként érkezik el ehhez a két szemponthoz. Ez olvasható a fordításban: 
„Az átdolgozás során jobban kidomborodik majd a háború kettős jellege, 
ami gondolatainkat érthetőbbé, céltudatosabbá, alkalmazásuk módját pedig 
kézzelfoghatóbbá teszi." A német szöveg viszont így hangzik: „Bei dieser 
Umarbeitung wird die doppelte Art des Krieges überall schärfer im Auge 
behalten werden, und dadurch werden alle Ideen einen schärferen Sinn, 
eine bestimmte Richtung, eine nähere Anwendung bekommen." (XIII— 
XIV. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „Ennél az átdolgozásnál a háború 
kettős jellegét mindenütt élesebben tartjuk majd szem előtt, ami által esz
méink világosabb értelmet, határozottabb irányt és közelebbi alkalmazást 
nyernek majd." A háború kettős jellege tehát nem az átdolgozás során fog 
majd „kidomborodni", hanem — hogy úgy mondjuk — ez a már régebben 
„kidomborított" igazság fog érvényesülni. A háború kettős jellegét Clause
witz már felismerte, ez az igazság már világosan áll előtte, éppen ez az, 
amit eddigi munkája során leszűrt, tehát nem most fogja „kidomborítani", 
sem „rögzíteni", amint ez a fordításban lejjebb olvasható: „Miután rögzí
tettük a háborúk kétféle jellegét. . ." kerülhet sor a másik igazság érvé
nyesítésére. A német szövegben ez áll: „Ausser diesem faktisch bestehen
den Unterschied in den Kriegen . . ." Tehát a belyes fordítás: ,,A háború
nak e ténylegesen meglevő különbségén k í v ü l . . . " Ezután Clausewitz el
mondja, hogy konkréten milyen átalakításokat szándékozik végrehajtani 
az átdolgozás során. S itt újból hibák csúsztak be a fordításba. Azt írja, 
hogy a támadásról szóló 7. könyvet a védelemről szóló 6. könyv tükörké
pének kell tekinteni. („Das siebente Buch . . . ist als ein Reflex des sechsten 
Buches zu betrachten . . .) A fordító azonban „tükörkép" helyett „reflexiót" 
ír, ami egészen más dolog. (30. o.) 

A Nachricht tulajdonképpen a legmegbízhatóbb kritika, amelyet minden
kinek, aki Clausewitz művével foglalkozik, igen alaposan át kell olvasnia. 
Ugyanakkor bepillantást enged egész gondolkodásmódjába, módszerébe, és 
szinte leleplezi azt a drámai küzdelmet, amit a gondolattal folytatott. Saj
nos, a fordítás mindebből alig ad vissza valamit. 

A haditervről szóló 8. könyvről például azt írja Clausewitz, hogy bár több 
fejezete készen van, de mégsem „tekinthető kész anyagnak, hanem csupán 
az anyagon való durva átdolgozásnak, amelynek során vettük csak észre, 
hogy miről is van szó tulajdonképpen", („die aber nicht einmal als wahre 
Materialien betrachtet werden können, sondern ein blosses rohes Durch
arbeiten durch die Masse sind, um in der Arbeit selbst recht gewahr zu 
werden, worauf es ankommt." XIV. o.) A kép tehát világos: Clausewitz 
anélkül, hogy előre tudta volna, hogy hova fog kilyukadni, beásta magát 
az anyagba, s csak amikor átfúrta magát rajta, vette észre, hogy hová is 
érkezett. Mennyire ismerős folyamata ez a kutatásnak! S milyen becsületes 
ez az álláspont: az anyag mondja meg, hogy miről van szó és nem vala
milyen előre kigondolt elmélet, vagy tétel. Mindezt a fordítás alig érzékel
teti: „Ez azonban még nem kész anyag, csupán ,a tárgy nyers halmaza, ami 
arra jó, hogy a lényeget leszűrjük belőle." (30. o.) Lapos, sótalan-borstalan 
megoldás ez és nem is helyes. „Hogy a lényeget leszűrjük belőle" — .olvas
hatjuk és igazán nem csodálkoznánk, ha a magyar olvasó azzal tenné félre 
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a könyvet, hogy sem ideje, sem kedve sincs effajta semmitmondó bölcsel
kedéssel foglalkozni. 

A fordító, mintha túlzónak tartaná Clausewitznek saját művéről gyako
rolt bírálatát, önkényesen megváltoztatja a szöveget. Clausewitz ezt írja: 
„Durch eine solche Umarbeitung werden die ersten sechs Bücher manche 
Schlacke los werden, manche Spalte und Kluft wird sich zusammenziehen, 
und manche Allgemeinheit wird in bestimmtere Gedanken und Formen 
übergehen können." (XIV. o.) Tehát: „Az átdolgozással sok salak eltűnik 
az első hat könyvből, több hasadék és szakadék összehúzódik és sok álta
lánosság határozottabb gondolati formát ölthet." A fordításban viszont ezt 
olvashatjuk: „Az átdolgozással sok salak eltűnik az első hat könyvből, 
összeszűkülnek a hézagok és számos általános elv határozottabb gondolati 
formát ölt." (29. o.) Ha Clausewitz „Spalte und Kluft"-ot ír, akkor azt ko
molyan kell venni és nem szabad holmi „hézaggal" fordítani — ő valójában 
„hasadékokat és szakadékokat" látott könyvében! 

A fordító sokszor, mintha röstelkedne Clausewitz nyersességén, finomí
tani akarja stílusát. Ezt írja Clausewitz: „Ich hoffe in diesem Buche man
chen Faltenkniff in den Köpfen der Strategen und Staatsmänner auszubü
geln, und wenigstens überall zu zeigen, um was es sich handelt, und was 
bei einem Kriege eigentlich in Betracht zu ziehen ist." (XIV—XV. 1.) A 
fordítás viszont így hangzik: „Remélem hogy ebben a könyvben leleplez
hetem a hadászok és államférfiak hamis okoskodásait, s legalább megmu
tathatom mindenkinek, miről is van szó, és mit nem szabad szem elől té
veszteni egy-egy háborúban." (30. o.) A helyes fordítás szerintünk ez: „Re
mélem, hogy ebben a könyvben kivasalhatom a stratégák és az államfér
fiak fejében levő sok ráncot és legalábbis megmutathatom, hogy miről is 
van szó, és hogy tulajdonképpen mit is kell figyelembe venni egy háború
ban." 

Ezek lennének az 1. kötet I. fejezetében és a „Nachricht"-ben kimutat
ható főbb fordítási hibák. A továbbiakban már ilyen részletességgel nem 
elemezhetjük a fordítást, hanem a legkirívóbb hibákat csokorba gyűjtve, 
a tévedések eredetét és következményeit szeretnénk megmutatni. 

A filozófiai apparátus fordításában elkövetett hibák 

Cél és eszköz (1. kötet, II. fejezet). Itt Clausewitz azt vizsgálja, hogy a 
katonai és politikai cél hogyan viszonyul egymáshoz a háborúban. Ha a há
ború filozófiai fogalmát vesszük, azt kell mondanunk, hogy a politikai cél 
tulajdonképpen kívül esik a háborún, mert ha a háború az erőszak alkalma
zása azért, hogy az ellenséget akaratunknak alávessük, akkor minden tö
rekvésünk megsemmisítésére irányul. A háború közvetlen célja tehát az el
lenség megsemmisítése — legalábbis fogalmilag —, a politikáé azonban távol
ról sem ez. Ebből a különbségből adódik Clausewitz számára a feladat: 
„Wir wollen zuerst diesen aus dem Begriff entwickelten Zweck, dem gleich
wohl in der Wirklichkeit eine Menge von Fällen sehr nahe kommen, in 
dieser Wircklichkeit betrachten." (22. o.) Magyarul: „Először is ezt a foga
lomból (a háború fogalmából) kifejtett célt, amelyet a valóságban mind
azonáltal az esetek tömege közelít meg, ebben a valóságban akarjuk vizs
gálni." A fordítás: „Vizsgáljuk meg először tehát, a háború célját ebben a 
fogalmazásban, amely a valósághoz számos esetben igen közel jár." (59. o.) 

„Fogalom" és „megfogalmazás" — két igen különböző dolog, s ha az ol
vasó megelégszik a magyar fordítással, soha nem fogja megérteni a clause-
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witzi módszert, amelynek lényege a háború filozófiai fogalmának és a való
ságnak, az ideális, absztrakt és a történetileg adott valóságos háborúnak 
állandó összevetése és szembeállítása. 

Ugyanez a hiba-itt is: „Az előbbi fejezetből ismerjük már, hogy a háború 
elméleti célja és a valóságos háború célja, a köztük levő különbségek miatt, 
általában nem fedi egymást." (61. o.) A német szöveg ezzel szemben: „Die 
Ursache, warum der aus dem Begriff des Krieges entwickelte Zweck nicht 
allgemein auf den wirklichen Krieg passt, liegt in der Verschiedenheit 
beider, mit welcher wir uns im vorigen Kapitel beschäftigt haben." (23. o.) 
A helyes fordítás: „Annak oka, hogy a háború fogalmából kifejlesztett cél 
miért nem fedi általában a valóságos háború célját, a kettő különbségében 
van, amivel az előző fejezetben foglalkoztunk." 

Amikor Clausewitz a célok tárgyalásáról az eszközökre tér át, megálla
pítja, hogy a háborúnak egyetlen egy eszköze van — a harc. Ez az ideális 
háború természetéből következik, mert ,,a háború fogalmában ott rejlik, 
hogy az összes benne érvényesülő hatás eredetileg a harcból indul ki." De 
még a valóságos háborúban is így van ez, „mert minden, ami a háborúban 
történik, a haderőn keresztül történik; ahol azonban haderőt, azaz felfegy
verzett embereket alkalmaznak, ott a harc elképzeléséből kell kiindulni". 
A fordítás itt is elmossa az ideális és a valóságos háború különbségét. Azt 
a mondatot ugyanis, hogy „Das dem auch in den grössten Mannigfaltigkeit 
und Zusammensetzung der Wirklichkeit immer so sei, dafür gibt es einen 
sehr einfachen Beweis." (29. o.), így látjuk viszont: „Igen egyszerűen bi
zonyítható, hogy a legkülönbözőbb változatok és azok minden bonyolultsága 
ellenére is ez mindig így van." (67. o.) A helyes fordítás szerintünk: „Az, 
hogy a valóság változatosságában és összetettségében is így van ez, igen 
könnyen bizonyítható." 

Clausewitz félreértését mutatja a következő fordítás is: „A háborúban 
folyó harc nem egyedek párharca, hanem sokrétűen tagozott közösség küz
delme." (67. o.) Az eredeti szöveg így hangzik: „Der Kampf im Kriege ist 
nicht ein Kampf des einzelnen gegen den einzelnen, sondern ein vielfach 
gegliedertes Ganze." (29. o.) A helyes fordítás: „A háborúban folyó harc 
nem egyedek párharca (vagy: egyedek harca egyedek ellen), hanem sok
rétűen tagozott egész." Attól eltekintve, hogy pusztán nyelvtani megfonto
lások alapján sem lehetett volna a mondat értelmét így megváltoztatni, a 
következő részből világosan kitűnik, hogy mire gondolt itt Clausewitz: „In 
diesem grossen Ganzen können wir Einheiten von zweierlei Art unterschei
den: die eine nach dem Subjekt, die andere nach dem Objekt bestimmt." 
(29, o.). Azaz: „Ebben a nagy egészben kétfajta egységet lehet megkülönböz
tetni: egyrészt a személyek, másrészt a célok szerint." Tehát egész és nem 
„közösség"; az egész háborúban folyó harcról van itt szó, amely bizonvos 
egységekből áll. A fordító itt is „közösség"-nek fordítja az „egész"-et: „Eb
ben a nagyszabású közösségben kétfajta egységet különböztetünk meg: egy
részt a személyek, másrészt a követendő célok egységét." (67. o.) Ilyenfor
mán azonban a fordítás teljesen félrevezető. 

A továbbiakban a harc egészének és egységeinek a fordítás által meg
zavart viszonya újabb félreértésre ad okot. Az ütközetben a célt a7 «Non-
séges haderő megsemmisítésével érjük el; a megsemmisítés tehát az eszköz. 
Maga a megsemmisítés is lehet a cél, de ez nem szükségszerű, „sőt még 
azoknak az ütközeteknek közvetlen célja sem mindig a megsemmisítés, 
amelyeket pedig, mint alárendelt tagokat (részeket), kifejezetten az ellensé
gei haderő leverésére szenteltek (állítottak be)." Németül: ,.Aber selbst 
diejenigen Gefechte, welche als untergeordnete Glieder der Niederwerfung 
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der feindlichen Streitkraft ganz eigentlich gewidmet sind, brauchen die 
Vernichtung derselben nicht gerade zu ihrem nächsten Zweck zu haben." 
(30. o.) A fordításban ezt olvashatjuk: „Nem feltétlenül szükséges még az 
sem, hogy kifejezetten az ellenséges haderő leverésére irányuló ütközetek 
mindegyikének közvetlen célja a megsemmisítés legyen." (68. o.) Az „alá
rendelt tag" kifejezés elhagyása a fordításból, teljesen értelmetlenné teszi 
a mondatot. Olyan, az ellenség leverésére irányuló ütközetet még elképzelni 
sem lehet, amelyben a cél nem a megsemmisítés lenne, de olyat igen, amelyet 
valamely nagyobb, az ellenség leverésére irányuló harci cselekmény része
ként, csak korlátolt célért vívnak. Clausewitz hozza fel példaként: vala
mely, az ellenség teljes leverésére irányuló, nagyobb erőkkel indított ak
cióban kaphat egy zászlóalj olyan feladatot, hogy foglaljon el egy hidat, 
vagy egy hegyet; ebben az esetben a híd, vagy a hegy birtokbavétele a cél, 
az ellenség megsemmisítése csupán csak eszköz, vagy éppen mellékes dolog. 

Véleményünk szerint helytelen a fordítás annál a résznél is, ahol Clause
witz a megsemmisítés áráról és kockázatáról ír. A szöveg így hangzik: „Dem 
überwiegenden Wert, welchen die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte 
vor allen anderen Mitteln hat, steht die Kostbarkeit und Gefahr dieses Mit
tel gegenüber, und nur, um diese zu vermeiden, werden andere Wege ein-
gechlagen. Dass das Mittel kostbar sein muss, ist an sich verständlich, denn 
der Aufward eigener Streitkräfte ist bei übrigens gleichen Umständen im
mer grösser, je mehr unsere Absicht auf die Vernichtung der feindlichen 
gerichtet ist." (33. o.) Azaz: „A megsemmisítésnek minden más eszközt 
felülmúló értékével szemben áll ennek az eszköznek a drágasága, valamint 
veszélye. És csak akkor választunk más utat, ha ezeket el akarjuk kerülni. 
Hogy az eszköznek drágának kell lennie, az kézenfekvő, hiszen minden 
mást változatlannak véve, annál nagyobb lesz a haderő felkészültsége, mi
nél inkább az ellenség megsemmisítésére irányul szándékunk." A fordítás 
így hangzik: „Az ellenséges erők megsemmisítésének minden mást felül
múló jelentőségével csak várható veszteségünk és kockázatunk áll szemben. 
Ha ezeket sokalljuk, más utat kell választanunk, hogy célunkat elérjük. 
Magától értetődik, hogy az eszköz áldozattal jár, hiszen saját veszteségeink, 
egyenlő adottságok esetén is, annál nagyobbak lesznek, minél eltökéltebb 
az ellenség megsemmisítésére irányuló szándékunk." (71. o.) 

Amint látjuk, a fordítás következetesen kerüli a „drágaság", „drága" fo
galmakat és „várható veszteséggel", „áldozattal" helyettesíti. Ilyenformán 
olyan képzetet kelthet az olvasóban, mintha Clausewitz szerint a megsem
misítésre való törekvés általában nagyobb veszteséggel járna, mint más 
eszköz. Ez azonban távolról sincs így, és Clausewitz sem így gondolta : egy
részt igen gyakori, hogy az ellenség megsemmisítésével végződő csata mi
nimális veszteséggel jár (pl. ha a megsemmisítés alapja a meglepés volt), 
másrészt a megsemmisítésre való törekvés önmagában is drágább, költsé
gesebb, mert több erő, harci eszköz és energia felhasználását kívánja meg. 

„A cél és az eszköz a háborúban" című fejezet végén újra előjön az ideá
lis és a valóságos háború szembeállítása, ez azonban a fordításból megint 
nem vehető ki. Clausewitz ezt írja: „Was Kombinationen anderer Art im 
Kriege leisten können, werden wir erst in der Folge und natürlich nur nach 
und nach kennen lernen. Wir begnügen uns, hier im allgemeinen ihre Mög
lichkeit als etwas auf die Abweichung der Wirklichkeit von dem Begriff, 
auf die individuellen Umstände Gerichtetes anzuerkennen." (35. o.) Azaz: 
„Hogy másfajta kombinációk mit eredményeznek a háborúban, a későb
biekben és persze lépésről lépésre haladva meglátjuk majd. Elégedjünk 
meg egyelőre annyival, hogy mint a valóságnak a fogalmától való eltéré-
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seire, mint az egyedi körülményekre irányulókat, lehetőségüket elfogad
juk." A fordítás ezzel szemben így hangzik: „A későbbiekben lépésről lé
pésre megismerjük majd, hogy másfajta megoldásoktól milyen eredményt 
várhatunk. Egyelőre megelégszünk azzal, hogy elismerjük az ilyen megol
dások lehetőségét, amelyeknél a gyakorlat az adott helyzetben eltér a há
ború alapfogalmától." (73. o.) Fenntartás nélkül elismerjük, hogy ez a meg
oldás stiláris szempontból megfelelőbb, jobban hangzik, mint a miénk — 
amit egyébként is csak nyers fordításnak tekintünk —, de hogy nem fedi 
Clausewitz gondolatát, az is kétségtelen. 

A filozófiai apparátus fordításában elkövetett hibák újra jelentkeznek a 
haditervről szóló 8. könyvben. Itt Clausewitz a háborúnak az első fejezet
ben kidolgozott filozófiai fogalmát veti össze a történelemmel. A történelem 
azt bizonyítja, hogy a háború nem az, aminek fogalma szerint len
nie kellene, mert a valóságos háború „féldolog", egy „belső összefüggés 
nélküli lény" — írja, majd így folytatja: „So finden wir ihn fast überall, 
und man könnte zweifeln, dass unsere Vorstellung von dem ihm absolut 
zukommenden Wesen einige Realität hat, wenn wir nicht gerade in unse
ren Tagen den wirklichen Krieg in dieser absoluten Vollkommenheit hät
ten auftreten sehen." (611. o.) A fordítás így hangzik: „A háború csaknem 
mindenütt ilyen, és abszolút jellegéről alkotďtt elképzelésünk realitásában 
kételkedhetnénk, ha a valóságos háború abszolút teljességével nem' éppen 
napjainkban találkoztunk volna." (11/411. o.) Amint látjuk, a kiemelt rész 
fordítása hibás, mert nem „a valóságos háború abszolút teljességével" ta
lálkozott Clausewitz, hanem a „valóságos háborút" látta megvalósulni „eb
ben az abszolút tökéletes" formában, azaz filozófiai fogalmának megfele
lően. Épp ezért vissza kell térni a „háború eredeti fogalmához az összes 
szigorú következtetésekkel együtt". 

Clausewitz művének legproblematikusabb részei azok, ahol személyes 
benyomásai alapján arra a következtetésre jut, hogy a napóleoni háborúk 
valamiképpen mégiscsak megközelítik a háború filozófiai fogalmát. Érde
kes módon találkozik itt a kortárs ámulata és a teoretikus filozofikus igé
nye: a kortárs csak úgy tud magyarázatot találni a változásokra, hogy azo
kat az ideális háború belső törvényszerűségei idézték elő, a filozófus pedig 
megelégedve tapasztalja, hogy kategóriája nem is annyira elvont, hiszen a 
valóság igazolja. Ezt írja: „Eben jene Feldzüge von 1805, 1806 und 1809 
sowie die späteren haben es uns so sehr erleichtert, den Begriff des neue
ren, des absoluten Krieges in seiner zerschmetternden Energie von ihnen 
zu abstrahieren." (615. o.) Magyarul: „Éppen az 1805., 1806. és 1809. évi, 
valamint a későbbi hadjáratok könnyítették meg számunkra, hogy az újabb, 
a romboló energiájú abszolút háború fogalmát absztraháljuk belőlük." A 
fordítás az „absztraháljuk" kifejezést „megértsük"-kel helyettesíti, s így 
nem adja vissza hűen Clausewitz gondolatát. Más valamit megérteni és va
lamit valamiből absztrahálni; az abszolút háború fogalmát Clausewitz a fel-
sqrolt hadjáratok ismerete nélkül is megérthette — mint ahogy mi is meg
értettük, amikor az I. fejezetben e hadjáratok megemlítése nélkül dolgozta 
ki a háború fogalmát —, de nem absztrahálhatta, mert az absztrakció a ta
pasztalati jelenségek lényegi jegyeinek elvonása, tehát előzetes tapasztalat 
kell hozzá. 

Az ezután következő rész fordítása ellen is kifogás emelhető: „Die Theorie 
fordert also, dass bei jedem Kriege zuerst sein Charakter und seine grosse 
Umrisse nach der Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden, welche die politi
schen Grössen und Verhältnissen ergeben. Je mehr nach dieser Wahrschein
lichkeit sein Charakter sich dem absoluten Krieg nähert, je mehr die Umrisse 
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die Masse der kriegführenden Staaten umfassen und in den Strudel hinein
ziehen, um so inniger wird der Zusammenhang seiner Begebenheiten sein, 
um so notwendig aber auch, nicht der ersten Schritt zu tun, ohne an den 
letzten zu denken." (616. o.) A fordítás így hangzik: ,,Az elmélet tehát 
megkívánja, hogy először a háború jellegével, valamint a politikai ténye
zőkből és viszonyokból következő valószínű körvonalaival legyünk tisztá
ban. Minél jobban közeledik valószínűség szerinti jellege az abszolút hábo
rúéhoz, minél több hadviselő államot fognak át és rántanak az örvénybe, 
annál könnyebben alakul ki a háború eseményeinek összefüggése, annál 
szükségesebb, már az első lépésnél az utolsóra gondolnunk." (11/417. o.) Vé
leményünk szerint a helyes fordítás ez: „Az elmélet tehát megköveteli, 
hogy bármely háborúnál először jellegét és nagy körvonalait ragadjuk meg, 
amelyek az (adott) politikai tényezőkből és viszonyokból a valószínűség 
szerint adódnak. Minél inkább közeledik jellege a valószínűség szerint az 
abszolút háborúhoz, minél inkább körülfogják a körvonalak a hadviselő 
államok tömegét és vonják bele az örvénybe, annál szorosabbá válik ese
ményeinek belső összefüggése, de annál szükségesebb is lesz, hogy ne te
gyük meg az első lépést anélkül, hogy az utolsóra ne gondolnánk." 

Hasonlóan problematikusnak látjuk a következő rész fordítását is: „Diese 
drei Rücksichten bringen eine Ungewissheit in die Berechnung des Wider
standes, welchen man finden wird, folglich der Mittel, die man anwenden 
soll, und des Ziels, welches man sich setzen darf." (616. o.) A fordítás: 
„Ez a három körülmény, eszközeinket és célunkat illetően bizonytalanná 
teszi a várható ellenállás kiszámítását." (11/417. o.) Szerintünk a helyes for
dítás: „Ez a három körülmény bizonytalanná teszi a várható ellenállás ki
számítását, következésképp az alkalmazandó eszközök és a kitűzendő cél 
meghatározását (kiszámítását) is." 

Talán elírásról van szó a fordításban ennél a résznél: „dass er (ti. a há
ború — P. G.) als solcher nicht seinen eigenen Gesetzen folgen kann, son
dern als Teil eines andern Ganzen betrachtet werden muss, — und dieses 
Ganze ist die Politik." A fordítás: „. . . és mint ilyen saját törvényeinek nem 
engedelmeskedhetik, hanem egy másik egész része — s ez a törvény a poli
tika." (11/445. o.) A fordításban „egész" helyébe „törvény" került, ami tel
jesen megváltoztatja a mondat értelmét — mondhatnók értelmetlenné teszi. 
Pedig az egész clausewitzi koncepciónak ez az egvik legfontosabb gondo
lata.2 

Clausewitz szemléletében az abszolút háború fogalma szilárd, mozdulat
lan, állandó, a valóságos háború pedig a politikai motívum erősségétől füg
gően állandóan változtatja alakját és helyét: döntő fontosságú politikai ér
deknél közelebb, kevésbé fontosabbnál távolabb áll az abszolút háború fo
galmától. Erre nem gondolt a fordító ennél a szövegrésznél; „Gehört der 
Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie 
grossartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann 
bis zu der Höhe steigen, auf welcher der Krieg zu seiner absoluten Gestalt 
gelangt." (642. o.) A fordítás: „Ha a háború a politikához tartozik, akkor 
ennek jellegét ölti fel. Mihelyt a politika nagyszerűvé és hatalmassá válik, 
a háború is ilyen lesz, s az abszolút háború tetőpontját is elérheti'. '(11/446. 
o.) A kérdéses rész helyes fordítása: „. . . a háború is ilyen lesz, és ez arra 
a magaslatra emelkedhetik, ahol a háború már abszolút alakjához jut el." 

2 Lenin annyira jelentősnek tartotta a felismerést, hogy a következő megjegyzést fűzte 
hozzá: „A háború az egésznek a része — az egész = politika". (Magyar kiadás 2. köt. 509. o. 
196. jegyzet.) — Hogy a szerkesztő Leninnek ezt a megjegyzését feltüntette, jelzi, hogy a 
fordításban — minden bizonnyal — elírásról van szó. 
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Terminológiai és stiláris problémák 

Az „Anordnung" és a „Feststellung" fordítása. E két kifejezést a fordító 
,,intézkedéssel", „elhatározással", „megtervezéssel" fordítja. Kétségtelen, 
hogy az ,,Anordnung"-nak jelentése egyszer „intézkedés", „utasítás" „el
rendelés", de jelenti az „elrendezést" is, „anordnen" pedig: „elrendelni", 
„megparancsolni", „kijelölni", „elrendezni" „rendberakni", „egymás mellé 
rakni", „egymás mellé sorolni". A „Feststellung" jelentése pedig „meg
állapítás", „lerögzítés". 

Véleményünk szerint a fordításban az „Anordnung"-nak inkább az utóbb 
felsorolt jelentéseit kellett volna használni, a „Feststellung"-ot pedig sem
miképpen nem lett volna szabad „elhatározásnak" fordítani. 

Lássuk a kérdéses részeket. Amint láttuk a „Cél és eszköz a háborúban" 
című II. fejezetben Clausewitz a harcot „sokrétűen tagozott egész"-nek 
nevezi, melynek egységei az ütközetek. Ugyanitt írja azt is, hogy ahol had
erőt alkalmazunk, a harc elképzeléséből kell kiindulni. A haderő alkalma
zása tehát nem más, mint bizonyos számú ütközet lerögzítése és egymás 
mellé rendelése („so ist auch die Verwendung der Streitkräfte überhaupt 
nichts als die Feststellung und Anordnung einer gewissen Anzahl von 
Gefechten"). (29. o.) A fordítás viszont így hangzik: „az alkalmazás nem 
egyéb, mint bizonyos számú ütközet elhatározása és a rájuk vonatkozó 
intézkedés." (67. o.) Nyilvánvaló a félreértés és biztosak vagyunk benne, 
hogy Clausewitz nem „elhatározás"-ra és „mtézkedés"-re gondolt. Űgy lát
szik, a szerkesztőben is felmerülteik bizonyos kételyek, mert lapalji jegy
zetben a 3. könyv I. fejezetére hivatkozik. Ebben a fejezetben, amelynek 
címe, „A hadászat", Clausewitz abból a korábbi megállapításból kiindulva, 
hogy ,,a hadászat nem más, mint az ütközetnek a háború célja érdekében 
való alkalmazása" (185. o.), többek között az ütközeteiknek a haditervben 
elfoglalt helyét határozza meg. Ezt írja: „El kell tehát készítenie a hadi
tervet, és abba kell beleillesztenie a célhoz vezető cselekmények láncolatát, 
más szóval ki kell dolgoznia a hadjáratok tervét és rendeznie kell azok 
egyes ütközeteit." (185. o.) (Kiemelés tőlem — P. G.) A minket most érdeklő 
rész német eredetije: „d. h. sie macht die Entwürfe zu den einzelnen Feld
zügen und ordnet in diesen die einzelnen Gefechte an." (Kiemelés tőlem — 
P. G.) Itt a fordítás helyes, legfeljebb ki lehetett volna tenni, hogy „egy
máshoz rendezi" az egyes ütközeteket. 

Visszatérve a „Cél és eszköz" című fejezethez, ezt olvashatjuk: „Endigen 
also im Gefecht alle Fäden kriegerischer Tätigkeit, so werden wir sie auch 
alle auffassen, in dem wir die Anordnung der Gefechte bestimmen; nur 
von dieser Anordnung und ihrer Vollziehung gehen die Wirkungen aus, 
niemals unmittelbar von ihren vorhergehenden Bedingungen." (29. o.) 
A mondat lefordítása kétségtelenül nem könnyű, magunk részéről azt a 
megoldást választottuk: „A harci tevékenység minden szála tehát (ti. az 
előbbi bekezdésben említett kiegészítés, felszerelés, felfegyverzés, kiképzés 
stb. szálai — P. G.) az ütközetben fut össze, így őket, amikor az ütközetek 
elrendezését meghatározzuk, fel is fogjuk (meg is ragadjuk); csak ebből 
az elrendezésből és végrehajtásából indulnak ki hatások, nem pedig az őket 
megelőző körülményekből (ti. a kiegészítésből, felszerelésből stb. — P. G.)." 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy elképzelhetőnek tartunk más megoldást is, 
abban azonban bizonyosak vagyunk, hogy a magyar kiadásban olvasható 
fordítás hibás: „Az ütközetben fut össze ily módon a haditevékenység 
minden szála. Ez lebegjen szemünk előtt, midőn az ütközeteket megter-
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vezzük. A helyes tervezéstől és végrehajtástól függ az eredmény és soha
sem a közvetlenül megelőző körülményektől." (67. o.) 

Az előzőekben láttuk már, hogy az ütközetben minden ténykedés az el
lenség megsemmisítésére irányul; „mindig az ellenséges haderő megsem
misítése tehát az eszköz, hogy az ütközet célját elérhessük." Ebből azon
ban nem következik, hogy az ütközet célja mindig a megsemmisítés. Ha 
pedig már a csatatéren így van ez, mennyivel inkább így lesz az egész 
hadszíntéren. Itt a lehetséges kapcsolatok és ennek következtében a kon-
binációk száma megsokasodik, ,,az elrendezések változatossága megnöve
kedik és a célok egymás alá rendelt fokozatain keresztül az első eszköz az 
utolsó céltól még messzebb távolodik". Németül: ,, . . . die Mannigfaltigkeit 
der Anordnungen vergrössert, und durch die sich unterordnende Abstu
fung der Zwecke das erste Mittel von dem letzten Zwecke weiter entfernt 
werden." (30. o.) A fordítás így hangzik: „ . . . a z intézkedések száma nő 
és így az egymásból folyó célok és eszközök láncolata mind hosszabbra 
nyúlik." (68. o.) Itt tehát újra az „intézkedés" szerepel indokolatlanul. 

Miután az ütközet célja nem mindig a megsemmisítés, sőt célját anélkül 
is el lehet érni, hogy a valóságban végbemenne, „pusztán rögzítésével és 
az ebből keletkező körülményekkel", érthető, hogy mozgalmas hadjáratok 
vezethetők ütközet nélkül is." Az idézett rész német eredetije így hangzik: 
,, . . . durch seine blosse Feststellung und die daraus hervorgehenden Ver
hältnisse. . ." A magyar kiadásban viszont ez olvasható: „az ütközet puszta 
elhatározása és az így kialakuló helyzet révén." (69. o.) 

Végül még egy példa az „Anordnung" helytelen fordítására: „A hadve
zetés tehát nem más, mint a harcra vonatkozó intézkedés és a harc veze
tése." (112. o.) A német szöveg: „Die Kriegführung ist also die Anordnung 
und Führung der Kampfes." (68. o.) A helyes fordítás: „A hadvezetés tehát 
a harc elrendezése és vezetése" — azaz mondhatnók, a küzdelem rendsze
rezése és irányítása valamilyen cél érdekében. 

A véletlen, a szerencse, a játék és ami az emberi szellemnek a legjobban 
megjelel. A háborúban az abszolút, a matematikai nem érvényesülhet és 
nagy szerepet játszik benne a valószínűség, a szerencse és a balszerencse. 
Épp ezért az összes emberi tevékenységeik közül leginkább a kártyajáték
hoz hasonlít a háború. 

Mindez igen megfelel az emberi szellemnek, mert „bár értelmünk min
dig a világosság és a bizonyosság felé törekszik, mégis sokszor vonzza szel
lemünket a bizonytalanság. Szellemünk — szinte öntudatlanul — ahelyett, 
hogy a filozófiai vizsgálódás és logikai következtetések szűk ösvényén ka
nyarogna az értelemmel karöltve, szívesebben időzik képzelőerejével a vé
letlen és a szerencse birodalmában, hogy olyan vidékre érkezzék, ahol ide
gennek érzi magát és ahol az ismert tárgyak teljesen elmaradni látszanak 
mellőle. A szegényes szükségszerűség helyett, itt a lehetőségek bőségében 
dőzsöl, s ettől megittasulva szárnyakat kap a bátorság; így válik a kocká
zat és a veszély elemévé, amelybe bátor úszóként veti magát bele". 

A német eredeti így hangzik: „Obgleich sich unser Verstand immer zur 
Klarheit und Gewissheit hingedrängt fühlt, so fühlt sich doch unser Geist 
oft von der Ungewissheit angezogen. Statt sich mit dem Verstände auf dem 
engen Pfade philosophischer. Untersuchung und logischer Schlussfolgen 
durchzuwinden, um, seiner selbst sich kaum bewusst, im Räumen anzu
kommen, wo er sich fremd fühlt, und wo ihn alle bekannten Gegensände 
zu verlassan scheinen, weilt er lieber mit der Einbildungskraft im Reiche 
der Zufälle und des Glücks. Statt jener dürftigen Notwendigkeit schwelgt 
er hier im Reichtum von Möglickeiten ; begeistert davon, beflügelt sich der 
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Mut, und so wird Wagnis und Gefahr das Element, in welches er sich 
wirft wie der mutige Schwimmer in den Strom." (17. o.) 

A fordító megoldása: „Bár értelmünk a világosság és a bizonyosság felé 
törekszik, gyakran vonzódunk az ismeretlen felé is. Ahelyett, hogy a filozó
fiai vizsgálódás és a logikai következtetések szűk ösvényén törnénk isme
retlen területek felé, ahol szellemünk idegennek és elhagyottnak érzi ma
gát, szívesebben kalandozik képzeletünk a véletlen és a szerencse honában. 
A silány kényszerűség helyett, a lehetőségek gazdagsága tárul itt elénk. 
Ezektől megmámorosodva bátorságunk erőre kap, s úgy veti magát ele
mébe: a kockázat és a veszély karjaiba, mint bátor úszó a hullámokba." 
(54. o.) 

Láthatjuk, a fordítás lényegesen eltér az eredeti szövegtől. A baj már 
ott kezdődik, hogy a Clausewitz korának lélektani terminológiáját a for
dító nem veszi figyelembe. Ebben az időben még úgy hitték, hogy az em
beri lélekben az egyes lelki funkciók — értelem, érzelem, akarat, képzelet 
— élesen elkülönülnek egymástól. Clausewitz képe — s meg kell mondani, 
igen szép ez'a kép! — ezen alapszik. Az értelem és a szenvedély, valamint 
a képzelőerő konfliktusáról van itt szó, melyben végül is az ismeretlenhez 
vonzódó szenvedély és a fantázia győz. Az emberi szellem éppen nem az 
értelem által bejárt, jól ismert vidékeken érzi magát idegennek és elha
gyottnak, ahogy átfordításban olvashatjuk — hanem a véletlen és a sze
rencse birodalmában. Mégis ide vágyik, mert fantáziája űzi az ismeretlen 
felé. 

Mindennek igen fontos következményei vannak a hadtudomány szem
pontjából: mindig számolnia kell az emberivel. Ezt írja Clausewitz: „El
hagyja tehát az elmélet őt (ti. a bátorságot — P. G.), hogy abszolút érvé
nyű következtetések és szabályok útját járva, önelégülten továbbhaladjon? 
Ha így lenne, mit sem érne a gyakorlati élet szempontjából. Az elméletnek 
szem előtt kell tartania az emberit és helyet kell biztosítania a bátorság
nak, a merészségnek, sőt a vakmerőségnek is. A hadművészetnek élő és 
morális erőkkel van dolga, következésképp soha nem érheti el az abszolú-
tat, a feltétlenül bizonyosat. Mindig marad tehát mozgási tér a véletlen 
számára, nagyban és kicsiben egyaránt. Ahogyan a véletlen ott áll az egyik 
oldalon, ugyanúgy ott kell állnia a másikon a bátorságnak és az önbizalom
nak, hogy a hézagot kitöltsék. És amilyen nagyok ezek a hézagok, olyan 
nagy lehet a bátorság és az önbizalom mozgási tere. Ezek tehát lényegi 
részét alkotják a háborúnak, épp ezért az elmélet csak olyan törvényeket 
állítson fel, amelyek között e szükséges és legnemesebb harci erények 
összes fokozatukban és változatukban szabadon mozoghatnak." 

A német szöveg így hangzik: „Soll die Theorie ihn hier verlassen, sich 
in absoluten Schlüssen und Regeln selbstgefällig fortbewegen? Dann ist 
sie unnütz fürs Leben. Die Theorie soll auch das Menschliche berück
sichtigen, auch dem Mute, der Kühnheit, selbts der Verwegenheit soll sie 
ihren Platz gönnen. Die Kriegkunst hat es mit lebendigen und mit mora
lischen Kräften zu tun; daraus folgt, dass sie nirgends das Absolute und 
Gewisse erreichen kann; es bleibt also überall dem Ungefähr ein Spiel
raum, und zwar ebenso gross bei dem Grössten wie bei dem Kleinsten. 
Wie dieses Ungefähr auf der einen Seite steht, muss Mut und Selbstver
trauen auf die andere treten und die Lücke ausfüllen. So gross wie diese 
sind, so gross darf der Spielraum für jenes werden. Mut und Selbstver
trauen sind also dem Kriege ganz wesentliche Prinzipe; die Theorie soll 
folglich nur solche Gesetze aufstellen, in welchen sich jene notwendigen 
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und edelsten der kriegerischen Tugenden in allen ihren Graden und 
Veränderungen frei bewegen können." (17. o.) 

A kép tehát kifejező, plasztikus, művészi erejű: a hadtudomány — mint 
minden tudomány — igyekszik ráborítani a jelenségekre a törvény háló
ját. Ez a háló azonban hézagos marad, mert a háborúban oly gyakori vé
letlent, az előre nem láthatót soha nem fedheti be. A hézagok kitöltése 
a bátorság feladata és minél nagyobbak a hézagok, annál nagyobb lesz 
„mozgástere". A bátorság és a merészség, mondhatnók, a hadvezetés tar
talékai: mindig készenlétben állnak, hogy kitöltsék a hadtudomány által 
hagyott hézagokat, amelyek előtt állandóan ott ólálkodik a betörésre kész 
véletlen. 

Mit közvetített mindebből a magyar olvasóhoz a fordítás? Némi keveset: 
,,Vajon cserbenhagy-e ilyenkor az elmélet, hogy kevélyen a maga útját 
járva mindig érvényes következtetések és csalhatatlan szabályok után kutas
son? Ha így volna, haszontalanná válnék a gyakorlati élet számára. Az el
méletnek az emberi adottságokkal: a bátorsággal és a merészséggel, sőt a 
vakmerőséggel is számolnia kell. A hadművészetnek élő emberekkel és er
kölcsi erőkkel van dolga, ezért soha sem juthat el az abszolúthoz, az előre 
lemérhető feltétlen bizonyossághoz. Mindig marad hézag a véletlen dolgok 
számára kis és nagy helyzetekben egyaránt. A véletlen szerepét a bátor
sággal és az önbizalommal kell egyensúlyozni. Ezek lényeges tényezői a 
háborúnak. Az elmélet olyan tételeket állítson fel csupán, amelyekben a 
hadművészetnél megkívánt nemes emberi erények minden változatukban 
szabadon érvényesülhetnek." (54. o.) 

A háború Janus-arca. Clausewitz stílusa képszerű, hasonlatai kifejezőek, 
elősegítik a lényeg megragadását. Ilyen szép hasonlata, amikor a háború 
„valódi kaméleon" természetéről, „csodálatos hármasságáról", a benne rejlő, 
erőszakra törő vad ösztönről, intellektuális oldaláról és a politikának alá
rendelt eszköz-mivoltáról elmélkedve, ezt írja: „E három oldal közül az 
'első inkább a nép, a másik a hadvezér, a harmadik pedig a kormányzat felé 
fordul." A német szöveg: „Die erste dieser drei Seiten is mehr dem Volke, 
die zweite mehr dem Feldherrn und seinem Heer, die dritte mehr der 
Regierung zugewendet." (21. o.) Nincs kimondva, de az ember érzi, hogy 
itt Clausewitz előtt a háború titokzatos, három irányba tekintő Janus-
arca lebegett. A fordítás azzal, hogy a „fordul" helyett „érintkezik" ki
fejezést használja, tönkreteszi ezt a szép képet. „E hármas jelleg első oldala 
a hadat viselő népet, a második a hadvezért és a haderőt, a harmadik pe
dig az államvezetés körét érinti." (58. o.) 

A személyi viszonylatok kipattanó szikrái. Clausewitz igen jártas volt ko
rának természettudományában. Művében se szeri, se száma a fizikából, 
kémiából, biológiából vett hasonlatoknak. 

A cél és eszköz szerepét vizsgálva a háborúban, megállapítja, hogy az 
ellenség akarata megtörésének nem a megsemmisítés az egyedüli eszköze. 
Az objektív körülmények sok más eszköz felhasználására is módot adnak, 
s ha még hozzávesszük ezekhez az ad hominem érvek által diktált meg
oldásokat, akkor a célhoz vezető utak száma végtelen lesz. „Az emberi 
érintkezés melyik területén nem fordul elő (pattannak ki?) a személyi vi
szonylatoknak a tárgyi körülményeket átugró ezen szikrái; éppen a háború-
han hiányoznának, ahol a harcolók egyénisége a 'kabinetiben és a csata
téren egyaránt oly döntőe-n fontos?" A német eredeti: „In welchem Gebiete 
menschlichen Verkerhs kämen diese alle sächlichen Verhältnisse übersprin
genden Funken der persönlichen Beziehungen nicht vor, und im Kriege, 
wo die Persönlichkeit der Kämpfer, im Kabinett und im Felde, eine so 
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grosse Rolle spielt, können sie wohl am weningsten fehlen." (28. o.) A ma
gyar kiadásban viszont ezt olvashatjuk: „vajon az emberek közötti érint
kezés melyik területén nem fordulnak elő, mint egy szikraként kipattanó 
nagy egyéni kezdeményezések? Éppen a háború lenne kivétel, amelynél az 
egyéniség szerepe az államvezetésben és a csatatéren egyaránt olyan nagy 
jelentőségű?" (66. o.) 

Clausewitz rendkívül plasztikus képe a fordításban ellaposodik, szürkévé 
válik, de maga a gondolat is eltorzul: nem „nagy egyéni kezdeményezé
sekről" van itt szó, hanem éppen ellenkezőleg, az emberi természet f élénk
ségéből, a dolgok helytelen felméréséből, az objektív helyzet félreismerésé
ből származó, amolyan „emberszabású" és nem a háború filozófiai fogal
mának megfelelő megoldásokról. 

A célból ered a hatásosság és nem az útból. Clausewitz koncepcióját leg
inkább a megsemmisítés kérdésben értették félre. Előállt az a furcsa hely
zet, hogy ugyanazon tévedés alapján védik kéretlen prókátorai és támad
ják bírálói. A harc egyetlen eszköze a megsemmisítés — vonták le művé
ből, s az egyik táborban ez hozsannát, a másikban szidalmat váltott ki. 
Épp ezért igen fontos látni, hogy végül is miként vélekedett a megsemmi
sítésről. Ezt írja: „Ügy tűnik tehát, hogy az ellenséges haderő megsemmi
sítése a legjobb, leghatásosabb eszköz, amely mellett minden más eszköz 
háttérbe szorul. Természetes azonban, hogy az ellenséges haderő megsem
misítésének csak minden egyéb körülmény feltételezett egyenlőségénél tu
lajdoníthatunk nagyobb hatásosságot. Nagy tévedés lenne tehát, ha mind
ebből azt a következtetést vonnánk le, hogy a vak ramenés minden eset
ben célravezetőbb az óvatos ügyeskedésnél. Egy ügyetlen ramenés nem az 
ellenség, hanem a saját erőinket teheti tönkre, nem erre gondoltunk tehát. 
A nagyobb hatásosság nem az útból, "hanem a célból adódik (nem az úthoz, 
hanem a célhoz tartozik, nem az út, hanem a cél sajátja), épp ezért csak az 
elért célok hatását hasonlítjuk össze egymással." A német szöveg: „So 
erscheint also die Vernichtung der feindlichen Streitkraft immer als das 
höherstehende, wirksamere Mittel, dem alle anderen weichen müssen. Aber 
freilich können wir der Vernichtung feindlicher Streitkraft nur bei vor
ausgesetzter Gleichheit aller übrigen Bedingungen eine höhere Wirksam
keit zuschreiben. Es wäre also ein grosses Miss ver stehen, wenn man daraus 
den Schluss ziehen wollte, ein blindes Draufgehen müsse über behutsame 
Geschicklichkeit immer den Sieg davontragen. Ein ungeschicktes Drauf
gehen würde zur Vernichtung der eigenen, nicht der feindlichen Streitkraft 
führen, und kann also von uns nicht gemeint sein. Die höhere Wirksam
keit gehört nicht dem Wege, sondern dem Ziele an, und wir vergleichen 
nur die Wirkung des einen erreichten Zieles mit dem andern." (32. o.) 

A magyar kiadás fordítása: „Ismételjük tehát, hogy az ellenfél harci ere
jének megsemmisítése a leghatásosabb eszköz, amely mellett minden más 
eszköz háttérbe szorul. Ez az eszköz természetesen csak minden egyéb kö
rülmény összhangja esetén jöhet szóba. Nagy hiba volna ezért, ha ebből 
arra következtetnénk, hogy a vaktában való megrohanás eredményesebb 
a körültekintő eljárásnál. Az elhamarkodott megrohanás nem az ellenséget, 
hanem a saját erőinket teheti tönkre; erre tehát nem is gondolhatunk. 
A nagyobb hatást nem az eljárás módja, hanem a kitűzött cél szempont
jából kell mérlegelnünk, és ezért egyik elért cél hatását csak a másikkal 
vethetjük össze." (70. o.) 

Amint látjuk, már a fordítás első mondata alkalmat ad az említett félre
értésre: kategorikusan kijelenti — sőt „ismétli"! —, hogy „az ellenség 
harci erejének megsemmisítése a leghatásosabb eszköz", holott Clausewitz 
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előtt csak annak „tűnt". A második mondatban pedig nem az egyéb kö
rülmények „öszhangjáról", hanem „egyformaságról" van szó, és nem azt 
akarja eldönteni, hogy éljen-e a vezető ezzel az eszközzel, vagy nem, hanem 
azt, hogy minden esetben nagyobb-e hatása, vagy csak némely esetben? — 
Nincs minden esetben nagyobb hatása, tehát a hatásosság nem az eszköz
től függ, hanem a céltól. És minden esetben az elért célok hatását kell 
egymással összevetni. 

A háború legfolyékonyabb eleme: a morál. A fizika világából vett hason
lataival Clausewitz tömören tud megvilágítani olyan dolgokat, amelyek 
egyébként hosszú magyarázatot igényelnének. A háború bármelyik elemé
nek — a haderőnek, a terepnek, a csapatoknak, a kiképzésnek, az erkölcsi 
hatásnak stb. — megváltozása előbb, vagy utóbb az egész hadihelyzet meg
változását vonja maga után; hogy mikor? — ebben döntő szerepe van a 
morálnak. Valamilyen helyi győzelem hatása egy másik ponton elvileg 
akkor érvényesül, amikor a sikeres akcióban részt vett csapatok odaérnek, 
hogy fegyverük hatását érvényesíteni tudják ott. A gyakorlatban mégis 
az a helyzet, hogy rendszerint már sokkal előbb érezhető a siker hatása, 
mivel a vereség híre demoralizálja a többi csapatot. A siker tehát gyor
sabban terjed tovább, amint azt a haderő és felszerelésének materiális 
elemei tulajdonképpen megengednék, mégpedig azért, mert egy folyékony 
elem, a morál közvetíti tovább. A megsemmisítés tehát nem csupán a had
erőre vonatkozik, hanem az erkölcsi erőre is — sőt arra elsősorban! "De 
éppen itt, ahol arra a kikerülhetetlen hatásra hivatkozunk, amit egy nagy 
megsemmisítő aktus (egy nagy győzelem) az összes többi fegyveres döntésre 
gyakorol, a morális elem az — ha szabad így kifejezni magunkat —, ami a 
legfolyékonyabb, s így a legkönnyebben árad szét az összes tagokba." 
Németül: „Es ist aber gerade hier, wo wir uns auf die unvermeidliche 
Einwirkung berufen, die ein grosser Vernichtungsakt (ein grosser Sieg) 
auf alle übrigen Wassenentscheidungen hat, das moralische Element das
jenige, das am flüssigsten ist, wenn wir und so ausdrücken dürfen, und 
also am leichtesten sich über alle Glieder verteilt." (32—33. o.) A magyar 
kiadásban: „Mondottuk már, hogy egy nagy megsemmisítő művelet (nagy 
győzelem) feltétlenül hatással van a többi fegyveres döntésre is, s ezért itt 
az erkölcsi elem, ha szabad így kifejezni magunkat, úgyszólván a folyadék 
gyorsaságával árad szét mindenüvé." (71. o.) 

A háború legfelső bíróságához benyújtott fellebbezés. 
A „Cél és eszköz a háborúban" című fejezet befejező részében Clause

witz az ütközetben végbemenő fegyveres döntés kérdésével foglalkozik. 
Láttuk, hogy több út vezet a politikai cél felé — foglalja össze mondani
valóját —, de azt is láttuk, „hogy az ütközet az egyetlen eszköz, és ezért 
minden a fegyveres döntés, mint legfelső törvény uralma alatt áll. Láttuk 
továbbá, hogy amennyiben az ellenfél ténylegesen ehhez az eszközhöz folya
modik, a fellebbezést visszautasítani nem lehet, épp ezért annak a had
viselőnek, aki más úton akar haladni, bizonyosnak kell lennie abban, hogy 
ellenfele'nem nyújtja be ezt a fellebbezést, vagy ha igen, perét elveszti e 
legfelső bíróság előtt. Mindent összefoglalva tehát, úgy tűnik, hogy az el
lenség haderejének megsemmisítése felette áll a háborúban követhető ösz-
szes céloknak". 

A német szöveg: „Wir haben also in unseren bisherigen Betrachtungen 
gesehen, dass es im Kriege vielerlei Wege zum Ziele, d. h. zur Erlangung 
des politiohen Zweckes, gibt das aber das Gefecht das einzige Mittel ist, und 
dass darum alles unter einem höchsten Gesetze steht: unter der Waffenem-
scheidung; dass wo sie faktisch vom Gegner in Anspruch genommen wird, 
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dieser Rekurs niemals versagt werden kann, dass also der Kriegführende, 
welcher einen andern Weg gehen vill, sicher sein muss, dass der Gegner 
diesen Rekurs nicht nehmen oder seinen Prozess an diesem höchsten 
Gerichtshofe verlieren werde, dass also, mit einem Wort, die Vernichtung 
der feindlichen Streitkraft unter allen Zwecken, die im Kriege verfolgt 
werden können, immer als der über alles gebietende erscheint." (35. o.) 
A magyar kiadásban ezt olvashatjuk: ,,Láttuk tehát, hogy a háborúban 

sok út vezet a kitűzött cél, helyesebben a politikai cél felé, de elérésének 
egyetlen eszköze van csupán — az ütközet. Ezért minden ténykedés a leg
főbb törvénytől: a fegyveres döntéstől függ. Láttuk továbbá, hogyha az 
ellenség folyamodik ehhez az eszközhöz, nem térhetünk ki előle, kivéve, ha 
biztosak vagyunk, hogy vállalkozása nem jár majd sikerrel; más szóval: 
háborúban az ellenséges haderő megsemmisítése minden más hadicél felett 
áll." (73. o.) 

Láthatjuk, hogy a fordítás eléggé megváltoztatta a szöveg értelmét, sőt 
mondhatnók, értelmetlenné tette; ha az ellenség csatát akar, nem térhetünk 
ki előle, csak akkor, ha biztosak vagyunk benne, hogy a „vállalkozása nem 
jár majd sikerrel", azaz a csatát elveszti. Vajon miért térnénk ki a csata 
elől, ha biztosak vagyunk a győzelemben? Ilyet még a XVII—XVIII. szá
zadi teoretikusok sem ajánlottak, akik pedig igen-igen megfontolták, hogy 
döntő ütközetbe bocsátkozzanak. Amiről itt szó van: 

1. ha az ellenség csatát akar, egészen pontosan, ha ténylegesen megin
dította a csatát, azt elkerülni nem lehet; 

2. épp ezért, ha más utat választunk — vagy azért, mert az ellenség ki
tér a döntő csata elől, vagy azért, mert egy másik út (például fővárosá
nak elfoglalása) többet ígér — bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az 
ellenség valójában nem fog csatát vívni, „nem nyújtja be a fellebbezést" 
a háború legfelső bíróságánál, vagy ha igen, a csatát biztosan elveszti. 
Másik utat tehát csak abban az esetben szabad választani, ha a fegyveres 
döntés eredményében is biztosak vagyunk. 

A fordítás másik hibája, hogy hasonlóan, mint előbb olyat tulajdonít 
Clausewitznek, amit nem mondott. Az utolsó mondat kategorikus megszö
vegezése újfent tápot ad ama hiedelmeknek, mintha a hadviselés egyedüli 
eszközének a csatát tartotta volna; nem állította határozottan, hogy a meg
semmisítés „minden más hadicél felett áll", ez csak úgy ,,tűnt" előtte. 

A hadsereg harcedzettsége : a súrlódást enyhítő olaj. 
A veszély, a testi megerőltetés, a hírek bizonytalansága és a súrlódás 

a háború légkörének azok az elemei, amelyek azt „minden tevékenységét 
megnehezítő közeggé változtatják". Mindezt a „súrlódás összfogalmába" 
lehet összefoglalni. 

Nincs „enyhítő olaj", ami a súrlódást csökkentené? Van — ez pedig 
a hadsereg harcedzettsége. „A megszokás edzetté teszi testünket a nagy 
fáradalmak elviselésére, megerősíti lelkünket a nagy veszélyekkel, ítélő
képességünket pedig az első, hirtelen benyomásokkal szemben." (106. o.) 
„Általa mindenütt értékes megfontoltság lesz úrrá, amely a közhuszártól 
és a lövésztől egészen a hadosztály tábornokig terjed és ez megkönnyíti a 
hadvezér számára a cselekvést." A második mondat német eredetije: 
„Überall wird durch sie eine kostbare Besonnenheit gewonnen, vélöhe von 
Husaren und Schützen bis zum Divisionsgeneral hinausreicht und dem 
Feldherrn das Handeln erleichtert."^ (63. o.) 

A magyar kidás fordítása: „ÁltaÍa hasznos megfontoltságra tesz szert a 
közhuszártól, lövésztől kezdve a hadosztálytábornokig mindenki, és a had-
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vezérnek is megkönnyíti munkáját." (106. o.) A magyar fordítás úgy is 
értelmezhető, hogy a hadvezér munkáját megszokásból eredő megfontolt
sága könnyíti meg. Egyrészt nem egészen találó a ,,Handeln"-nek „mun
kával" való fordítása, mert esetleg a hadvezetéssel járó rutin-munkát érti 
alatta valaki. Pedig a „Handeln"-on Clausewitz általában mindig a há
ború rendkívüli nehéz viszonyai közötti „cselekvést", a mindig új és új 
mérlegelést kívánó döntést érti. Másrészt itt a hadsereg harcedzettségéről 
van szó, mely jótékony olajként csillapítja a harci apparátus kerekeinek 
súrlódását, következésképp megkönnyíti az apparátust irányító hadvezér 
cselekvését is. 

A harc és harcot kiszolgáló tevékenységek. A 2. könyvnek ,,A hadmű
vészet beosztása" című II. fejezetében Clausewitz a harc és a harcot kiszol
gáló tevékenységek viszonyával foglalkozik. Bár a harchoz fegyverekre 
és felszerelésre is szükség van, világos, hogy ,,a felfegyverzés és a felsze
relés még sem tartozik lényegileg a harc fogalmához, hiszen a puszta bir
kózás is harc". Igen fontos tehát, hogy a háború egyes ténykedéseit elkü
lönítsük egymástól. „Ha a felfegyverzett és felszerelt haderőt, mint adott 
eszközt tekintjük, akkor már egyáltalán nem nehéz a vizsgálódásban (szem
léletben) az egyes tevékenységeket egymástól elválasztani, amelyeknek csak 
a végeredményeit kell ismerni ahhoz, hogy célszerűen alkalmazhassák 
őket." 

A német szöveg: „Es ist auch keineswegs schwer, in der Betrachtung die 
eine Tätigkeit von der andern zu trennen, wenn man die bewaffnete und 
ausgerüstete Streitkraft als gegebene Mittel betrachtet, von denen man, 
um sie zweckmässig zu gebrauchen, nichts zu kennen braucht als ihre 
Hauptresultate." (68. o.) 

A magyar kiadásban a fordítás: „Az egyes tevékenységek elhatárolása 
semmi esetre sem nehéz, ha a felfegyverzett és felszerelt haderőt olyan 
adott eszköznek tekintjük, amelyek célszerű alkalmazásánál csupán az ál
tala elérhető legfőbb eredményeket kell ismernünk." (112. ol.) 

A fordítás hibáját már egyszerű nyelvtani elemzés is megmutatja. A 
„von denen", a „der, die, das" vonatkozó névmás többes datívusa nem vo
natkozhat az egyesszámú „die Streitkraft"-ra. Egyik oldalról a harcot meg
vívó haderő és a harcot, valamint a haderőt kiszolgáló ténykedések meg
különböztetéséről van itt szó, amint ez a következő bekezdésből világosan 
látható: „A hadművészet tehát lényegében nem más, mint az adott esz
közök harcban való alkalmazásának művészete, és erre nem találunk jobb 
megjelölést, mint a hadvezetés nevet. A tágabb értelemben vett hadművé
szet keretébe sorolható azonban a harc érdekét szolgáló minden tevé
kenység, tehát a haderő egész megszervezése: a sorozás, a felfegyverzés, 
a felszerelés és a kiképzés is." (112. o.) A másik oldalról pedig azt akarja 
kifejezni Clausewitz. hogy minden harcon kívüli tevékenységnek csak a 
„végeredménye" fontos, nem pedig a működése, vagy keletkezése. Például 
az ellátás szempontjai valamely hadjárat, vagy háború fő vonalainak meg
határozásnál döntőek lehetnek, de „Bármilyen gyakran és bármilyen dön
tően essenek is latba ezek a szempontok, a csapatellátás üzeme a csapatok 
felhasználásától lényegében különböző tevékenység marad mindig és csak 
végeredményeivel gyakorol hatást rá". 

A német szöveg: „Wie häufig und wie entscheidend diese RücksicMpn 
auch sein mögen, der Unterhaltsbetneb der Truppén blen bt imm"*- eme 
von dem Gebrauch derselben wesentlich verschiedene Tätigkeit, die nur 
mit ihren Resultaten auf denselben Einfluss hat." (73. o.) 
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A magyar kiadás fordítása: „Bármily gyakoriak és döntőek is ezek a 
szempontok, a csapatok ellátása mindig lényegesen elüt az erők alkalmazá
sától és csupán eredménye számít." (117. o.) 

Az ellátás „litániája". Clausewitz művét bátran a hadtudomány legna
gyobb alkotásának tarthatjuk, ami azonban nem jelenti azt, hogy felfo
gásával minden tekintetben egyetérthetnénk. Művének főleg azokat a ré
szeit érheti kifogás, amelyekben az ancien régime hadviselésével foglalko
zik, és amelyről csak a lekicsinylés hangján tud nyilatkozni. Ennek oka — 
egyebeken kívül — az, hogy nem értékelte megfelelően a régebbi hadvi
selésnek az élelemellátás nehézségeiből eredő akadályait.3 Nem arról van 
szó, hogy mint igen képzett vezérkari tiszt, egy pillanatra is szem elől 
tévesztette volna az élelmezés döntő jelentőségét a hadviselésben, sőt művé
ben igen figyelemre méltó gondolatokat vet fel az élelmezés és a hadászat 
kapcsolatáról. Kétségtelen viszont, hogy mindezt hadtörténelmi kutatásaiban 
nem érvényesítette, ezenkívül bizonyos fokig osztotta tiszttársainak az ellátó 
szolgálatot lenéző véleményét. A csapattiszteknek és az ellátó szolgálat tiszt
jeinek kölcsönös antipátiája valószínűleg egyidős a hadakozás történetével 
és ez az ellenszenv még a hadtörténeti kutatásba is belopta magát. Ez az oka 
annak, hogy azok a derék katonatisztek, akik, mint csapatparancsnokok 
soha nem felejtkeztek el katonáik élelmezéséről, mint hadtörténészek úgy
szólván teljesen figyelmen kívül hagyták az élelemellátást, mint a hadművé
szet emelkedett, méltóságteljes légköréhez nem illő, kicsinyes, vásári dol
got. Mint említettük Clausewitz maga is osztotta ezt a nézetet és ennek 
nyomai megtalálhatók művében. Amikor a hadtudomány beosztásával fog
lalkozik, megállapítja, hogy bár az ellátás szorosan összefügg a haderő al
kalmazásával, tehát a harccal, mégis a szűken vett hadművészetből, a tu
lajdonképpeni hadvezetésből ki kell zárni, amire már azért is szükség van, 
mert minden elmélet legfontosabb feladata, hogy a „különnemű dolgokat 
egymástól elválassza". „Ugyan ki akarná az ellátásnak és az igazgatásnak 
egész litániáját a tulajdonképpeni hadvezetéshez sorolni? Igaz ugyan, hogy 
állandó kölcsönhatásban áll a csapatok alkalmazásával, mégis lényegében i 
különbözik attól." 

A német eredetiben: „Wer wollte die ganze Litanei"der Verpflegung 
und Administration zur eigentlichen Kriegführung zählen, da sie mit dem 
Gebrauche der Truppen zwar in beständiger Wechselwirkung steht, aber 
etwas wesentlich davon Verschiedenes ist." (70. o.) A magyar kiadásban: 
„Ugyan ki akarná az élelmezési és közigazgatási szolgálat sok-sok ágát a 
tulajdonképpeni hadvezetéshez sorolni? Bár a csapatok alkalmazásával ál
landó kölcsönhatásban állnak, mégis lényegükben különböznek tőle". (114. 
o.) A fordítás tehát szemérmesen kihagyta a parlagian hangzó „litánia" 
szót és a sokkal szabályosabb és szalonképesebb „szolgálati ág" kifejezés
sel helyettesítette. Attól eltekintve azonban, hogy nem utolsó sorban ezek a 
parlagi kisiklások teszik emberivé — és rokonszenvessé! — ennek a hatal
mas szellemnek sokszor már nyomasztó elme-mutatványait, a „litánia" ki
fejezés váratlan felbukkanása leleplező: a hadtudománynak ez a fenséges 
alakja valahol, ösztöneiben, a szíve mélyén megmaradt annak a kis zászlós
nak, aki fogcsikorgatva engedelmeskedett a gazdászatnközigazgatási szolgálat 

3 Lásd Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 
17. század második felében (1650—1715.). Budapest, Akadémia Kiadó, 1963.; Ugyanő (a továb
biakban — Uő.) Hadseregélelmezés, logisztika és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz 
esztendőben. Hadtörténelmi Közlemények, 1963. 1. sz.; Uő.: Az élelemellátás kérdése Napóleon 
oroszországi hadjáratában. Századok, 1963. 1. sz. i 
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végtelen litániára emlékeztető előírásainak. És bár az egykori csapattiszt 
fel-felbukkanó élményei teszik könyvét sokszor oly drámaivá és bár ezek
nek az élményeknek a hatása mutatkozik meg abban is, hogy ő, aki kidol
gozta a háborúnak elvont, minden emberitől megfosztott filozófiai fogalmát, 
éppen a háború emberi oldalait egy művész vagy író érzékenységével érezte 
át és ábrázolta művében — mégis helytelen lenne tagadni, hogy a csapat
tiszt elfogultságának is része van abban, hogy a hadtörténész oly mostohán 
bánt az ellátással! 

A vad elem és az elegáns vivóállás. A magyar fordítás eredendő hibája, 
hogy képtelen követni Clausewitz szárnyaló fantáziáját és nem tudja visz-
szaadni képekben annyira gazdag drámai stílusát: a magyar olvasó, mond
hatnók, csak szürke, elmosódott másolatát kapja színeinek és vonalainak. 
Különösen élénk, szinte szenvedélyes a stílusa azokon a helyeken, ahol a 
háború ,,valódi" szellemét gúzsbakötő, kicsinyes, valamint a nagy tettékre 
ösztönző, nagy célokat maga elé tűző politika különbségeiről ír. ,,A had
műveletek szünetelése" c. fejezetben olvashatjuk: „Valahányszor az érde
kek csekély erővel ütköznek össze és az ellenségeskedés indítékai gyen
gék, amikor az ellenségnek nem akarnak sokat ártani, de nincs is sok félni 
való tőle, röviden: amikor semmilyen nagy érdek nem sürget és nem hajt, 
a kormányok sem kockáztatnak sokat. Innen van az a lanyha hadvezetés, 
amely az igazi háború gyűlölködő szellemét gúzsbaköti". 

A német szöveg: ,,In allen diesen Fällen, wo der Stoss der Interessen 
gering, das Prinzip der Feindschaft schwach ist, wo man dem Gegner nicht 
viel tun will und auch nincht viel von ihm zu befürchten hat, kurz, wo kein 
grosses Interesse drängt und treibt, wollen die Kabinette nicht viel auf das 
Spiel setzen, und daher diese zahme Kriegführung, bei der der feindselige 
Geist des wahren Krieges an die Kette gelegt wird". (177. o.) 

A magyar kiadásban a fordítás: „Valahányszor csekély az érdekellen
tét és gyengék az ellenségeskedés indítékai, vagy nem akarnak sokat ártani 
az ellenségnek, és nincs is sok félnivaló tőle, röviden: amikor nagy érdekek 
nem forognak kockán, a kormányok sem kockáztatnak sokat. Ez a lanyha 
hadvezetés láncraveri az igazi háború szellemét". (243. o.) 

A fordítás tehát alig ad vissza valamit a stílus lüktetéséből, ugyanakkor ér
telmileg sem adekvát. Nem sokkal szerencsésebb a következő bekezdés fordí
tása sem: „Minél inkább félmegoldás ily módon a háború, annál bizonyta
lanabbá válik az elmélete, az esetlegességek száma növekszik, a szükséges 
dolgoké pedig fogy". (243. o.) 

A német eredeti ugyanis ez: „Je mehr der Krieg auf diese Weise zu einem 
Halbdinge wird, um so mehr entbehrt die .Theoria desselben der nötigen 
festen Punkte und Widerlagen für ihr Räsonnement; des Notwendigen wird 
immer weniger, des Zufälligen immer mehr". (177. o.) 

A helyes fordítás szerintünk a következő: „És minél inkább féldologgá 
válik így a háború, annál jobban fogja nélkülözni elmélete a vizsgálathoz 
szükséges szilárd pontokat és gyámfalakat; a szükségszerű egyre kevesebb, 
az esetleges egyre több lesz". 

A fordítás a „féldolgot" (Halbding) „félmegoldással" helyettesíti. Kér
dés azonban, hogy megengedhető-e ez, hiszen itt a filozófiában annyira já
ratos Clausewitz előtt nyilvánvalóan a dolog (res, ens, Ding) lebegett, amely
nek ellentéte a semmi. A gyenge motívumoktól vezérelt háború féldolog — 
„egy belső összefüggés nélküli lény", ahogyan a 8. könyv II. fejezetében 
nevezi —, mert azt mondani róla, hogy semmi, még sem lehet, viszont nem 
is a filozófiai definíció szerinti teljes dolog, — olyan elfajzott dolog, azaz 
•a filozófiai fogalmától elrugaszkodott háború. 
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A fejezetet Clausewitz a régebbi kicsinyes kabinétt-politika és had
tudomány éles bírálatával fejezi be és intő szóval fordul a kormányok felé, 
nehogy a napóleoni háborúk tapasztalatai után visszanyúljanak a régi mód-

I szerekhez. Ez áll a német szövegben: ,,Wehe dem Kabinett, welches mit 
einer halben Politik und gefesselten Kriegskunst auf einen Gegner trifft, der 
wie das rohe Element keine anderen Gesetze kennt als die seiner innewoh
nenden Kraft. Dann wird jeder Mangel an Tätigkeit und Anstrengung ein 
Gewicht in der Wagschale des Gegners; es ist dann nicht so leicht, die 
Fechterstellung in die eines Athleten zu verwandeln, und ein geringer Stoss 
reicht oft hin, das Ganze zu Boden zu werfen". (178. o.) 

A magyar kiadásban viszont ezt olvashatjuk: „Jaj, annak a kormánynak, 
amely félpolitikával és béklyókba vert hadtudománnyal olyan ellenségre 
talál, amelynek csupán saját ereje szab határt. Akkor minden tétlenség és 
elmulasztott erőfeszítés az ellenség javára esik latba, mert nem könnyű a 
vívóból erőművésszé változni át és gyakran a gyenge lökés is földre sújt". 
(244. o.) 

Mi ezt a megoldást ajánlanánk: „Jaj annak a kabinettnek, amely félpoli
tikájával és gúzsbakötött hadtudományával olyan ellenségre talál, amely ha
sonlóan a vad elemekhez, nem ismer más törvényt, mint önön erejét. Akkor 
minden tétlenség és elmulasztott erőfeszítés az ellenfél oldalán nyomja le a 
serpenyőt és akkor már nehéz lesz az atléta (súlyemelő) szilárd terpesz
állásává változtatni a könnyed vívóállást — így viszont gyakran egy gyönge 
lökés is mindent földre dönthet". Magunk is problematikusnak tartjuk ezt 
a megoldást, hiszen olyan dolgokat vettünk bele a szövegbe, amelyek az ere
detiben nincsenek. Viszont valamiképpen át kell menteni a magyarba Clau
sewitz igen kifejező képét: a XVIII. századi hadművészet elegáns vívóállásai
ban .semmiképpen sem lehetett volna elhárítani a francia forradalom 
hadseregeinek elemi erejű lökését, ehhez az atléta biztos terpeszállása kellett 
volna. A német szöveghez ragaszkodva, a „vívóállás és az atléta állása" 
megoldás nem lett volna eléggé kifejező. Viszont teljesen megváltoztatja a 
képet és ezzel Clausewitz mondanivalóját a magyar kiadásban levő „vívóból 
erőmű vésszé változni" megoldás, ö nem azt akarta, hogy az államok vívó
ból erőművésszé váljanak, hanem csupán azt, hogy amennyiben újból a 
francia forradalom által felszabadított energiák érvényesülnének, valamelyik 
hadviselőnél, a másik fél ne könnyű vívóállásban várja be a rohamot. 

A hadászati kombinációknak tulajdonított jelentőség. Clausewitz művében 
állandóan polemizál a XVIII. századvégi hadtudomány képviselőivel, akik a 
csatát szinte már szükséges rossznak tekintették és úgy vélték, hogy a háború 
célját fegyveres döntés nélkül, pusztán hadászati manőverekkel és kombiná
ciókkal is el lehet érni. Bár Clausewitz bírálata sokszor túlzó, amellett — 
mint említettük — bizonyos fokig szem elől téveszti az ellátásnak a régebbi 
hadászatra gyakorolt hatását, érvelésének mélyén egy rendkívül fontos igaz
ság-mag rejlik, nevezetesen az — s már erről is beszéltünk —, hogy az üt
közetben végbemenő fegyveres döntés az egyetlen hatóerő a háborúban, 
amely, ha ténylegesen nem is történik meg, mint lehetőség minden hadá
szati kombináció központját alkotja. 

Épp ezért rendkívül fontos azoknak a részeknek a hü fordítása, ahol erről 
a kérdésről van szó. Sajnos a magyar kiadásban ezt nem tartották szem előtt, 
ezért az olvasó alapvetően téves képet alkothat Clausewitz koncepciójáról. 

,,A hadművészet beosztása" c. fejezetben Clausewitz — amint azt láttuk — 
az ütközetnek és a háborúban végbemenő egyéb ténykedések viszonyával 
foglalkozik. Ami a menetet illeti, az olyan ténykedés, ami a „csapatok fel-
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használásával teljesen azonos". Az ütközetben végrehajtott menet — más
ként felfejlődés —, ugyan még nem a voltaképpeni harc, de az ütközetnek 
intengráns része. Az ütközeten kívüli menet pedig nem más, mint a hadászati 
rendeltetés kivitelezése, amely meghatározza, hogy mikor, hol és milyen erök-

. kel vívunk ütközetet. E rendeltetés kivitelezésének egyetlen eszköze a me
net. Az ütközeten kívül végrehajtott menet tehát hadászati eszköz, amiből 
azonban nem következik, hogy a hadászathoz tartozik egyedül, hanem a har
cászathoz is, hiszen a menetelő csapat bármelyik pillanatban harcba bonyo
lódhat. Ilyen formán a menet kivitelezése egyformán áll a hadászat és a har
cászat törvényei alatt. 

„Miután a menet az az eszköz, amellyel a hadászat elosztja ható
elemeit, az ütközeteket, ezek azonban gyakran csak végeredményükkel, 
nem pedig tényleges lefolyásukkal teljesítik hivatásukat, szinte elkerül
hetetlen volt, hogy a szemléletben az eszköz került a hatóelem helyébe. 
Ezért beszélnek döntő, mesterien vezetett menetekről és azokat az ütközet
kombinációkat értik alattuk, amelyekhez vezettek. A fogalmaknak ez az 
egymással való helyettesítése sokkal természetesebb és a kifejezés tömör
sége szempontjából sokkal célszerűbb, semmint kívánatos lenne mellő/ni. 
Mindazonáltal mégis csak a következtetés egyes lépéseinek összetömöríté-
séről van szó, amelynél soha nem szabad elmulasztani, hogy a megfelelőt 
gondoljuk, ha nem akarunk tévútra jutni. Ilyen tévút az, amikor a ha
dászati kombinációknak a harcászati eredménytől független hatást tulaj
donítanak. Előfordul, hogy meneteket és manővert kombinálnak és elérik 
céljukat anélkül, hogy szó esne az ütközetről és mindebből azt következ
tetik, hogy van olyan eszköz, amellyel ütközet nélkül is legyőzhetjük az 
ellenséget." 

A német eredeti szöveg így hangzik: „Da der Marsch das Instrument ist, 
durch welches die Strategie ihre wirksamen Prinzipe, die Gefechte, ver
teilt, diese aber oft bloss mit ihrem Resultate und nicht mit ihrem fak
tischen Verlauf eintreten: so hat es nicht fehlen können, dass man in der 
Betrachtung oft das Instrument an die Stelle des wirksamen Prinzips .ge
setzt hat. So spricht man von entscheidenden, gelehrten Märschen, und 
meint diejenigen Gefechtskombinationen, zu denen sie geführt haben. 
Diese Substitution der Vorstellungen ist zu natürlich und die Kürze des 
Ausdrucks zu wünschenswert, um sie zu verdrängen, aber immer ist es 
nur eine zuzammengeschobene Vorstellungsreihe bei der man nicht ver
säumen darf, sich das Gehörige zu denken, wenn man nicht auf Abwege 
geraten will. Ein solcher Abweg ist es, wenn den strategischen Kombina
tionen eine von den taktischen Erfolgen unabhängige Kraft zugeschrie
ben wird. Man kombiniert Märsche und Manöver, erreicht seinen Zweck, 
und es ist von keinem Gefecht dabei die Rede, woraus man schliesst, dass 
es Mittel gibt, den Feind auch ohne Gefecht zu überwinden". (71. o.) 

A magyar kiadásban a. f ordítás: ,, A menet — eszköz, amellyel a hadászat 
előkészíti hatóelemeit: az ütközeteket. Az ütközet hatása azonban sokszor 
csupán eredményében és nem lefolyásában nyilvánul meg. Ily módon 
gyakran megtörtént, hogy a szemlélet az eszközt és a hatóelemeket felcse
rélte. Döntő, mesterien vezetett menetekről beszélnek, és a belőlük kiala 
kult ütközet-kombinációkat értik rajtuk. A fogalmaknak ez a substitú-
ciója oly természetes, és a kifejezés tömörsége olyannyira kívánatos, hogy 
nem lenne célszerű mellőzni, mindamellett ne feledjük el, hogy egymáshoz 
közel eső fogalmak soráról van szó, amelyek összecserélése könnyen tév
útra vezethet. Ilyen téves nézet például az, amely a hadászati tervezésnek 
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a hadászati sikerektől független hatást tulajdonít. Előfordulhat, hogy me
netekkel és manőverekkel ütközet nélkül is elérjük célunkat. De szabad-e 
ebből azt következtetni, hogy ütközet nélkül is legyőzhetjük az ellenséget?" 
(115—116. o.) 

A magyar fordítás, láthatjuk, nem adja vissza hűen CÍausewitz gon
dolatát. Már az sem helyes, hogy az első mondatban az „elosztja" helyett 
„előkészíti" kifejezést használja. Itt az 1. könyv II. fejezetének („Cél és 
eszköz a háborúban") arra a részére kell gondolnunk, ahol CÍausewitz a 
harcot „sokrétűen tagozott egésznek" nevezi, amelynek részei az ütköze
tek. Ezeknek az ütközeteknek az elrendezése, elosztása a haditervben tör
ténik meg. Kétségtelen, hogy a hadászat az ütközetet legfőképpen a menet
tel készítheti elő, de emellett más eszközök is vannak (pl. felderítés, biz
tosítás, színlelés, tüntetés, stb.). Itt tehát az ütközeteknek, mint a harc 
egyes részeinek elosztásáról, egymás mellé rendeléséről van szó. 

A fő hiba azonban a „diese (ti. az ütközetek) aber oft bloss mit ihrem 
Resultate und nicht mit ihrem faktischen Verlauf eintreten . . ." rész fordítá
sában van. Kétségtelen, hogy igen nehéz eltalálni a helyes megoldást, épp 
ezért nagyon fontos annak elképzelése, hogy mit is akart CÍausewitz ki
fejezni. A „végeredmény" (das Resultat) kifejezést itt CÍausewitz a „be
következhető végső következmény", a potenciális, de még nem aktualizált 
eredmény értelmében használja: az ütközet végső követelménye a fegy
veres döntés és ennek puszta lehetősége reális tényező. Az ütközetnek te
hát nem is kell végbemennie ténylegesen, hivatását mégis teljesítheti: az 
a fél, amely békére kényszerül az ellenség valamilyen ügyes hadászati 
kombinációja következtében, azért adja fel a küzdelmet, mert az őt be
hálózó hadászati szövevény széthasításához a fegyveres döntést kellene 
megkookáztatnia, ehhez azonban nincs ereje. A fő fenyegetés tehát nem 
az ügyes hadászati kombináció, hanem a fegyveres döntés, amelyet min
denképpen el kell kerülni! Ilyenformán tehát az ütközet nemcsak aktuáli
san, hanem potenciálisan is hat. 

E gondolatmenet alapján indokolatlan az is, hogy a fordító „hadászati 
kombinációk" helyett „hadászati tervezést" használ. Már az is megenged
hetetlen, hogy a hadászat tervezést ilyen értelenben használjuk. A terve
zésnek önmagában, végrehajtás nélkül soha nem lehet hatása. Ez olyan, 
mintha azt mondanánk, hogy az ütés szándéka hatást érhetne el, magá
nak az ütésnek a végrehajtása nélkül. Valójában nem is tervezésről van itt 
szó, hanem a menetek és manőverek kombinációjáról, amint az a követ
kező mondatból világosan kitűnik. 

Egyébként, hogy CÍausewitz ebben a részben az ütközet „végeredmé
nyén" a potenciális fegyveres döntést értette és hogy a hadászati kombi
nációknak tulajdonított hatóerőt vonta kétségbe, azt művének több más 
része alapján is be lehet bizonyítani. 

A 3. könyv „Hadászat" c. I. fejezetében is ezzel a kérdéssel foglalko
zik. Itt két példát hoz fel, a lehetséges, de végbe nem ment ütközet ha
tására. Ha a menekülő ellenség útját valamely egységünk elzárja és az 
megadja magát, akkor ezt azért teszi, mert el akarja kerülni a harcot. 
Vagy, ha csapataink elfoglalják az ellenség országának egyik olyan tarto
mányát, ahonnan jelentős erőket vonhatna magához, akkor egyedül a be
következő ütközet az, ami miatt az ellenség nem támadja meg csapatain
kat, azaz így marad harc nélkül is a tartomány birtokunkban. „Mindkét 
esetben már az ütközet puszta lehetőségének is volt következménye és a 
lehetőség ezáltal a valóságos dolgok sorába lépett". (191. o.) — írja CÍau
sewitz, majd így folytatja: „Megállapíthatjuk tehát, hogy csak az ütköze-
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tek hatásával semmisíthetjük meg az ellenséges haderőt és dönthetjük 
meg az ellenség hatalmát, akár megvívtuk az ütközetet, akár csupán fel
kínált, de valóban le nem folyt ütközetről van is szó". (191. o.)'1 

* 

A rendelkezésre álló keretek között főleg arra törekedtünk, hogy lehető
leg azon részek fordítási hibáira hívjuk fel a figyelmet, amelyek a clau-
sewitzi koncepció és módszer megértése szompontjából a leglényegeseb
bek. Törekvésünk az volt, hogy megkönnyítsük a magyar olvasók dolgát 
és megóvjuk őket a tévedésektől, amelyekre a fordítás jelenlegi állapo
tában kétségtelenül alkalmat ad. 

De kritikánk távolabbi célokat is szolgált. Ügy gondoljuk ugyanis, hogy 
a magyar hadtudománynak — pótolva ezzel hosszú évtizedek mulasztását 
— egyszer már állást kellene foglalnia a Clausewitz körül folyó vitában. 
Amint tudjuk, a vita részben magát a koncepciót érinti, részben pedig a 
koncepciónak az utódok által történt értelmezését és alkalmazását. 

Ami Clausewitz alapkoncepcióját illeti, az véleményünk szerint hibát
lan, mert lényege az a felismerés, hogy a háború társadalmi jelenség és 
maga a hadviselés csak részben katonai ügy, mert benne döntő szava van 
a politikának. így tehát felfogása alapvetően materialista. Épp ezért ma
gunk részéről problematikusnak látjuk, hogy különösen marxista oldalról 
idealistának minősítik koncepcióját és módszerét. A tévedés véleményünk 
szerint onnan ered, hogy félreértették módszerét, amelynek, amint láttuk, 
központi gondolata az ideális, az absztrakt, a fogalmilag adott háború és a 
történetileg adott valóságos háború megkülönböztetése. Ha azonban pon
tosan követjük gondolatmenetét, akkor világossá válik előttünk, hogy az 
ideális háború filozófiai fogalma csupán csak segédeszköz, csak „irány
pont" — amint maga is nevezi —, amely elősegíti a valóságos háború 
megközelítését. Más kérdés, hogy nem alkalmazta teljes következetesség
gel művében ezt az elsőrangú kutatási elvet. Ennek oka azonban többek 
között az, hogy könyve tulajdonképpen befejezetlen. A kutatás első fel
adata tehát az lenne, hogy élesen elkülönítse egymástól a clausewitzi mű
ben az igazat, az örökérvényűt, a hadtudományban nélkülözhetetlent, a 
tévestől, az elvetendőtől. 

A másik feladat abban állna, hogy regisztráljuk, rendszerezzük és bírál
juk a hadtörténeti kutatásban kimutatható Clausewitz-hatásokat. Sajnos 
Clausewitz hatása a hadtörténetírásban inkább negatív, aminek egyik oka 
művének említett következetlensége, döntően azonban az, hogy félre
értették. 

Mindkét feladat óriási követelményeket támaszt a kutatással szemben. 
Mégis érdemes lenne nekilendülni, mert a tévedésektől, főleg pedig a 
helytelen értelmezésektől megtisztított clausewitzi koncepció és módszer 
rendkívül hasznos eszköze lehetne a hadtörténetírásnak. 

4 Visszatér erre a gondolatra Clausewitz a 6. könyv VIII. fejezetében. (Magyar kiadás 
2. köt. 153—154. o.) Az egész kérdésnek hadtudománytörténeti vonatkozását a 4. könyv XI. 
fejezetében domborítja ki — véleményünk szerint túlzóan. (Magyar kiadás 1. köt. 299. o.) 
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