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A rth a sa s tra
Előszó

Az Arthasastra 
szanszkrit kifejezést 
lefordítani szinte le
hetetlen. Az artha 
szó jelent vagyont, 
gazdagságot, jólétet, 
általában az anyagi 
javakat, de jelentheti 
magát a kormány
zást is. A sástrá- 
val, „tankönyvivel 
együtt tehát körül
belüli jelentése: „A 
kormányzás tanköny
ve”, de leginkább a 
„Hasznos dolgok tan
könyve”.

Az ind hagyo
mány az Arthasást- 
rá t Chandragupta 
Maurya indiai uralkodó (kb. Kr. e. 322-298) híres
hírhedt miniszterének, Kautilyának (Chanakyának) 
tulajdonítja, az azonban majdnem bizonyosra vehető, 
hogy nem egy szerző munkája. A kételyeket mega
lapozza egyrészt az, hogy olyan helyekre és népekre 
utal (pl. Kína), amelyek még nem voltak ismertek a Kr. 
e. 4. század Indiájában, másrészt nem használja azt a 
terminológiát, amely a Mr/t/rai-korban használatos 
volt,1 és maga a szöveg is harmadik személyként nyi
latkozik sok helyütt Kautilyáról. Valószínű, hogy 
létezett egy eredeti mű, ami akár Kautílya szellemi ter
méke is lehetett, a ránk maradt szöveg azonban ennek 
egy későbbi, átdolgozott változata. Az Arthasastra a 
vallási (és tradicionális) jogcsaládba tartozó hindu 
jogon belül is meglepő vonásokat mutat. így pl. 
érdemes megjegyezni, hogy nem az isteni kinyilatkoz
tatás a legitimációs bázisa, hiszen az legfeljebb propa
gandaként bír némi fontossággal, és egyértelműen 
nagyobb jelentőséget tulajdonít az uralkodó parancsá
nak, mint bármely isteni rendelkezésnek.

Ennek megfelelően az Arthasastra rendszerében a 
jogforrási hierarchia csúcsán nem a vallási előírások 
állnak, hanem a királyi rendeletek.

Az Arthasastra egy igen erősen centralizált 
államhatalmi rend mellett teszi le a voksát (példának 
okáért érdemes megjegyezni, hogy olyan kémhálózatot 
működtet, amely bármely despotikus uralomnak dicsé
retére vált volna). Részletes utasításokat ad az állam 
ellenőrzésére, a gazdaság megszervezésére, a hábo

rúban tanúsítandó magatartásra vonatkozóan, egyszer
smind az ókori India világának legértékesebb forrása.2 
Maga a mű 15 könyvből áll. igen terjedelmes alkotás, 
jogi, politikai, gazdaságszervezési kérdésektől el
kezdve olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint a király 
kötelessége háremével szemben. Számos nyelvre lefor
dították, angolul több fordítása is megjelent.3

Vekerdi József professzor úrnak ezúton is ismételten 
köszönöm a fordításban nyújtott segítséget.

Rigó Kinga

Kautílya
Arthasastra (részlet)

VI. fejezet 
2. rész
A  békéről és a küzdelemről4

11.1 A jólét (yógakséma5) alapja a béke és a küzdelem.
12.1 A küzdelem nem más, mint erőfeszítéssel befejezni 
megkezdett cselekvéseket. 13.1 A béke nem más, mint 
biztonságban élvezni a cselekvések gyümölcseit.

14.1 A béke és a küzdelem alapja hatféle. 15.1 Ennek (a 
békének és a küzdelemnek) a megmaradás, romlás és 
gyarapodás az eredménye. 16.1 Emberi a rossz vagy jó 
viselkedés, isteni a szerencse vagy a szerencsétlenség.
17.1 Az isteni és emberi cselekvés mozgatja a világot. 18.1 
Isteni a nem látható cselekedet. 19.i Ebben (a nem 
látható cselekedetben) a kívánt gyümölccsel kapcso
latos a szerencse, a nem kívánttal kapcsolatos a 
szerencsétlenség. llO.i Emberi a látható cselekedet. II 1.1 
Ebben a helyes viselkedés (vezet) a jólét(Ziez), a helyte
len a balszerencs(é/iez). 112.1 Ez (az emberi viselkedés) 
tervezhető, az isteni nem (tervezhető).

113.1 A győzni kívánó király határozott, uralmi 
jegyek6^*-/ rendelkezik), és ő a helyes viselkedés alap
ja. 114.1 Az őt mindenfelől körbevevő szomszéd az 
ellensége. 115.1 Az ezt követő szomszéd a barát.7 116.1 
Az ellenfél szerencsés helyzetével rendelkező szom
szédja ellenség, (aki ha) bajban van, megtámadandó, 
(ha) támasz nélküli, vagy gyenge, megsemmisítendő, 
ellenkező esetben szorongatandó vagy gyengítendő.
117.1 Ezek a különböző típusú ellenfelek.

118.1 Fentiekből következően (a király) előtt 
helyezkedik el területi sorrendben a barát [mitra], az 
ellenfél barátja [arimitra] a barát barátja [mitramitra], 
az ellenfél barátjának barátja [arimitramitra], mögötte 
pedig a hátbatámadó [párshntjigrüha], a hátbatámadóra 
rátörő [ákranda], annak a támadója [párshnni- 
gráhására] (és) ez utóbbinak a támadója 
[ákrandására],

119.1 A közvetlen szomszéd a természetes ellenség; 
az egyenrangú származású születésénél fogva az; a 
megkárosított vagy a megkárosító a cselekedet által 
válik azzá (ellenséggé).

K a n t ib a
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120.1 Az eggyel távolabbi8 a természetes szövetséges; 
(ugyanígy az) atyai vagy anyai rokon születésénél fog
va; vagyon vagy élet okából hozzá menekülő a cse
lekedet által (válik szövetségessé).

1211 Az ellenség győzni kívánó szomszédja (minősül) 
ingatagf/tflA-J, aki ké
pes arra, hogy segít
sen a szövetkezett/ 
nem szövetkezett 
erőknek, illetve ké
pes leverni őket kü- 
lön-külön.

1221 Aki nem el
lenség, nem győzni 
kívánó és nem in
gatag, ezeknél erő
sebb és képes ezek 
megsegítésére akár 
szövetségben van
nak, akár egyedül, 
valamint képes azo
kat külön-külön le
verni, az a semleges 
(uralkodó).

1231 Következnek 
a hatalmi tényezők.

1241 A hatalom hármassága: a győzni akaró, a szövet
séges vagy a szövetséges szövetségese.

1251 Ezek mindegyike öt jellemzővel bír: miniszter, 
ország, erődítmény, kincstár, haderő -  Ez a királyi hata
lom tizennyolcassága.9

1261 Ez egyenként az ellenség, a szövetséges, az 
ingatag és a semleges körének kifejtése. 1271 így (szól) 
a négy kör összefoglalása.101281 Tizenkétféle uralkodói 
típus (létezikj,11 hatvan uralmi jegy (dravjaprakrti), 
ezek összesen hetvenkettőit tesznek ki) 1291 Ennek 
mindnek megvan a maga előnye.

1301 A képesség és a siker a következő:
1311 A képesség hatalom. 1321 A siker jólét. 1331 A 

képesség háromféle: a tanácsadás képessége a tudás 
erejében, az uralkodás képessége a kincstár és a had
sereg erejében, a vállalkozókedv képessége pedig a 
bátorságban rejlik. 1341 Ugyanígy a siker is háromféle: 
a tanácsadás képességével érhető el annak sikere, az

uralkodás képességével annak sikere, a vállalkozó 
kedv képességével annak sikere. 1351 Aki ezekben 
bővelkedik, az győztes, aki kevésbé, az vesztes, akiben 
közepesen (van meg), az semleges lesz. 1361 Ezért 
gyűjtse magába a képességet és a sikert (a király) -

vagy ha ő semleges, 
akkor az uralkodói 
jegyek folytonos
ságával és rende
zettségével f igye
kezzék ezektől meg
fosztani ellenfelét).

1371 Vagy pedig 
ellenséget-gyűlö- 
lőivel és ármány- 
kodóival töreked
jék ugyanerre.

1381 Vagy ha ezt 
látja: Jó képességű 
ellenfelem beszéd
del. büntetéssel, 
durvasággal, va
gyona megrablásá- 
val elfordítja ma
gától az alattvaló
kat, vagy mivel si

keres, vadászattal, szerencsejátékkal, részegeske
déssel, nőkkel hanyaggá válik, akkor alattvalóitól 
meggyűlöltetve, elgyengülve vagy hanyag lévén álta
lam leigázhatóvá válik; vagy a háborúba keveredve 
minden oldalról bekerített, váraiból kiszorult, akkor 
egybegyűjtött seregével, szövetségeseitől és váraitól 
megfosztva le tudom igázni; (Beékelve az ellenfél 
gondolata:)12 „Egy erősebb király el akarja pusztítani 
ellenségemet, és ha elpusztította, engem is elpusz
títhat. Tehát segítséget fog nyújtani nekem, ha egy 
erősebb megtámad, vagy dolgaim rosszul mennek. 
Továbbá, ha egy semleges kíván rám támadni, ilyen 
és hasonló okokból ellenfelének is erőt és sikert 
kíván.”

1391 A távolabbi országokat, mint abroncsot feszítse ki 
A szomszédja legyen küllő, és ő legyen a kerék agya 
1401 Ha az ellenség a király és barátja közé kerül 
Ha erős is támadható s könnyen megsemmisíthető.
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a  jo g  é s  á lla m tu d o m á n y o k b a .  Szerk.: Szabó  M iklós (Prudenüa 
luris. B íbor Kiadó. M iskolc, 1995: 3.. átd. kiad.: 2001); Z w eigert. 
K onrad-K ötz , Hein: A n  im ro d ttc iio n  to  c o m p a r a tiv e  law : l . §  I. 
T ranslated  by Tony W eir (N orth -ho lland  P ublish ing C om pany, 
A m sterdam -N ew  Y ork-O xford , 1977).

J Sam avyáyám ikam  szó  szerint: a  békéről és a  tevékenységről.
5 Y ógaksém a szó  szerint: m egszerzés és biztonság.
8 D rav japrakrti: a  királyi m ivolthoz szükséges attribútum ok/tu-

lajdonságok összessége

7 B arát vagy  m ás néven  szövetséges.
s Tehát a  közvetlen  szom széd után következő állam /uralkodó.
9 A  hatalom  három  a lko tó  elem e m indegyikének  m egvan az  öt 
je llem ző je , vagyis 3+3x5=18.

10 A négy kör tehát: az  ellenség , a szövetséges, a  sem leges és az 
ingatag  (állam /uralkodó).

11 A z ingatag  [m adhyam a], a  győzni akaró [v ijig ishu], a  sem leges 
[udásina], a z  e llenség  [sa tru ], barát [m itra], az  ellen fé l barátja 
[arim itra] a  bará t barátja  [m itram itra], az  ellenfél barátjának 
barátja [arim itram itra], a  há tbatám adó  [párshnnigrSha], a  hátbatá- 
m adóra rá tö rő  [ákranda]. annak a  tám adója [parshnijigrahasara] 
(és) ez  u tóbbinak a  tám adója [ákrandüsára].

12 A fordító  m egjegyzése.
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