
történeti siemle

29 Az egyezmény jegyzékváltással jött létre: Budán 1869. december 18-án. 
Bécsben 1870. január 7-én írták alá.

30 Leauge of Nations: Double taxation and fiscal evasion. Vol. I. 249. p.
31 Hemetschberger-Koller: i. m.. 32. p.
32 Hemetschberger-Koller: i. m.. 23. p.
33 Eberhard: i. m„ 10. p.
14 Loukota. Helmut: Muhilateral Tax Treaiy Versus Bilaleral Treatx Net

Work. In: Láng. Michael (Hrsg.): Muliilaieral Tax Treaties (Schriftenreihe 
zum internationalen Steuerrecht 7. Wien. Linde Verlag. 1997.86. p.)

35 Mének. Thomas: Ein Jahrhundert Vermeidimg dér Doppelbesteuerung -  
Vöm Cesetz gégén die Doppelbesteiierung vöm 1870 zum modernen 
Vertragssystem (Deutscher Steuer-Zeitung, 1970 A kiadás. 17. szám.
261 P/>

36 Fáhnrich. Alexander: Doppelbesteiierung im allgemeinen und Ilire 
Bedeutung durch die Gesetzgebung im detilschen Staatsgebiet von dér 
Reichsgriindung bis zűr Gegenwart (Leipzig, 1928, 11. p.)

37 Clauss: i. m.. 148. p.
38 Fáhnrich: i. m., II. p.
39 Clauss: i. m.. 148. p.
"Idézi: Gauss: i. m.. 149. p.
41 Idézi: Fáhnrich: i. m., 13. p.
42 Fáhnrich: i. m„ 14. p.
43 Gauss: i. m.. 150. p.
44 Fáhnrich: i. m.. 15. p.
45 Gauss: i. m.. 143. p.
46 Clauss: i. m.. 184. p.
47 Részletesen lásd: Gauss: i. m.. 184-185. p.
48 Fáhnrich: i. m.. 17. p.
49 Gauss: i. m.. 185. p.
50 Entscheidungen des Reichsgerichts. 11. kötet. 309. p.
31 Fáhnrich: i. m.. 20. p.
52 Mének: i. m.. 263. p.
53 Clauss: i. m.. 151. p.
34 Fáhnrich: i. m.. 25-26. p.
35 Mének: i. m.. 263. p.
56 Kramer. Hugó: Die Einkommen- und Vermögensbesteuerung dér 

Auslánder und Forensen -  in Preuflen-Sachsen-Oldenburg, 
Wiirttemberg-Baden-Hessen (Berlin. 1909. 3. p.)

57 Részletesen lásd: Fáhnrich: i. m.. 41. p.
58 Clauss: i. m.. 153. p.
59 Fáhnrich: i. m.. 28. p.
60 Fáhnrich: i. m.. 31. p.
61 Schremmer: i. m.. 22. p.
62 Eberhardt: i. m.. 10. p.
63 Fáhnrich: i. m.. 35 p.
64 Mének: i. m.. 263. p,
65 Clauss: i. m.. 146 p.
66 Idézi: Clauss: i. m.. 147. p.
67 Idézi: Clauss: i. m.. 144. p.
68 Gerloff: i. m.. 169. p.
69 Gerloff: i. m.. 172. p.
70 Clauss: i. m.. 164. p.
71 Gerloff: i. m.. 175. p.
72 Clauss: i. m.. 150. p.
73 Gerloff: i. m.. 180. p.
74 Gerloff: i. m.. 182. p.
75 Brodtbeck. K. A.: Unser Bundesrecht in Doppelbesteuerungssachen -  

Beitrag zűr Lösung einer Tagesfrage (Bem. 1898)
76 Gerloff: i. m.. 186. p.
'7 Dorn. Herbert: Doppelbesteuerung und Völkerbund (Stetier und 

Wirtschaft, 1928. 49-72. p.); Dorn, Herbert: Die internationale 
Doppelbesteuerung und ihre Milderung durch die Nachkriegsabkommen 
Deutschlands (Steuer und Wirtschaft. 1925, 1038-1056. p.); Dorn. 
Herbert: Internationales Finanzrecht und internationale Dop
pelbesteuerung (Deutsche Juristen-Zeitung, 1924. 17-18. szám. 
682-688. p.); Dorn. Herbert: Das Recht dér internationalen 
Doppelbesteuerung (Vierteljahressclirift fiir Steuer- und Finanzrecht, 
1927. 189-247. p.): Dorn. Herbert: Welche Grundsalze empfehlen sich 

fiir das internationale Vertragsrecht zűr Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerung bei Einzelpersonen und Körperschaften, insbeson- 
dere bei gewerblichem Betrieb Uurisúsche Wochenschrift, 1924. 
1834-1840. p.)

7"Pausch. Alfons: Persönlichkeiten dér Steuerkultur (Heme. Verlag Neue 
Wirtschafts-Briefe. 1992. 108. p.)

79 Nyomtatásban megjelent: Finanz-Archív. 1929,1. kötet 401-430. p.
80 Schaumburg: i. m.. 758. p.

A z angliai közigazgatás-történet egyik jól doku
mentált fejezete a nem letelepedett életmódot 
folytató személyekre vonatkozó szabályozás 

fejlődése.
A jelenség és a probléma a kelet-európai térség jog

alkotói számára sem volt ismeretlen a 20. század elején, 
ugyanis a döntően idénymunkákból, kereskedelemből, 
házalásból megélni próbáló, és a piac igénye (és szű
külése) miatt vándorlásra kényszerülő cigány (roma) 
népesség letelepítése állandó törekvése volt a hazai 
politikusoknak is.

Az angol hatóságok szabályozási igénye meglehe
tősen széles társadalmi réteget érintett, hiszen még 
1991-ben is 12 316 lakókocsit (caravan) tartottak nyil
ván Nagy-Britanniában.2 Ez mintegy 55 000 „nomád” 
életmódot folytató személyt jelentett, mivel a felmérés 
készítői azt feltételezték, hogy egy lakókocsiban 
átlagosan 4,5 személy élt. Ez a szám napjainkban is 
növekszik, hiszen az 1966. évi népszámlálás során még 
csupán 15 000 lakókocsiban élőt számoltak össze. Nem 
kizárt azonban, hogy ennél is több személyt sorol
hatunk a vándorlók közé, ugyanis nem minden, lakó
kocsiban élő család vándorol egész évben, a téli idő
szakban jellemző, hogy valamilyen módon letelepedve

Kiss Bernadett

Vándorlók
a 20. századi Angliában

„Mennek melletted a kocsik éjszaka 
a tiedre követ dobnak.
Míg te fekszel, alszol az ágyadban. 
Durván ébresztenek, s látod, 
ablakod betörték.
í - l
Másnap jön egy zsaru, aki 
kérdi: „ Hát még 
mindig itt vagy? Miért 
nem mentél még el?"
Fogadat szorítva mondod:
„A jövő héten,
a jövő héten elmegyek uram. "*

élnek, vagy éppen az idénymunka-lehetőségek szerint 
választják meg tartózkodási helyüket.

Bár nemcsak cigányok élnek lakókocsiban, a ván
dorló életmódot folytatókat a közvélemény gyakran 
azonosítja a cigányokkal. A vándorlókról szóló korai



történeti siemle

jogszabályok szövege is előszeretettel használta a 
„cigány”, azaz „gypsy” megnevezést (ami valószínűleg 
az „Egyptian” szó rövidítése), így pl. az 1822-ben 
kiadott ón. Csavargótörvény minden „magát cigánynak 
tettető" idegenben csavargó személyt, aki sátorban 
vagy lakókocsiban élt, hat hónapos elzárással büntetett.

Az angol hatóságok mindig is törekedtek a vándor
lók nyilvántartásba vé
telére, és letelepítésükre, 
a kezdeményezést pedig 
idővel néhány civil is 
támogatta. A coalville-i 
John Smith vallási meg
gondolásból már az 
1870-es évektől meg 
kívánta reformálni a ci
gányokkal azonosított 
vándorlók életét, elsősor
ban erkölcstelennek tar
tott életmódjuk miatt.
Smith arra törekedett, 
hogy minden mozgó la
kóhelyet vegyenek nyil
vántartásba, olyan mó
don, hogy ezek a létesít
mények feleljenek meg 
bizonyos előírásoknak, 
napközben ellenőrizhe
tők legyenek, és a lakó
kocsiban élők gyermekeit 
iskolalátogatásra szerette 
volna kötelezni. Javas
latát -  amely 1885 és 
1894 között több válto
zatban is a parlament elé 
került, de amelyet min
den alkalommal el is ve
tettek -  emberi jogi és 
gazdasági okokból is 
támadták. A Mutatványo
sok Céhe például azzal érvelt, hogy ezáltal a céhtagok 
életébe is indokolatlanul beavatkozna az állam -  csupán 
azért, mert ők is rendszerint lakókocsikkal járták az 
országot. Mások -  döntően nem a szabályozás alá vont 
csoport tagjai -  a korabeli sajtó hatására érdeklődni 
kezdtek az egzotikusnak vélt életmódot folytatók 
kultúrája, szokásai iránt, ezért egyházi térítőmozgal
mak szerveződtek a vallástalannak tartott sátor- vagy 
kocsilakók „civilizálása” érdekében, amiben James 
Crabb és Comelius Smith -  utóbbi maga is sátor
lakóként született -  lelkészek jártak az élen.'- Hasonló 
érdeklődés vezette azokat is, akik 1888-ban megalapí
tották a napjainkban is működő Cigány Tudós 
Társaságot (Gypsy Lőre Society), amely elsősorban a 
cigányság nyelvét és kultúráját kívánta kutatni. A 
Társaság -  színvonalas tudományos gyűjtőmunkája 
révén -  gyorsan a tudományos élet részévé vált, ezért 
amikor a parlamentben 1908-ban fel kívánták 

.eleveníteni John Smith mozgó lakóhelyekkel kapcso

latos törvényjavaslatát, sikeresen gyakorolt nyomást a 
közvéleményre a cigányok méltányos kezelése 
érdekében.

A 20. század első felében az európai kontinensen 
bevezetett cigány- és csavargóellenes kényszerin
tézkedésekhez hasonlóra nem került sor Nagy-Britanni- 
ában. Továbbra is voltak ugyan asszimilációs kormány

zati törekvések, ezeket 
azonban nem lehetett a 
náci Németországban 
vagy a megszállt Franci
aországban végrehajtott 
akciókhoz hasonlítani.4

Ugyanakkor megma
radt a hatóságok bizalmat
lansága a csoport tagjai
val szemben, amint az a 
megnevezésük változá
sából is érezhető. A hi
vatalos iratokban a Gyp
sy. gipsy és gypsy ala
kok mellett megjelent 
ezek szinonimájaként a 
Tarvellers vagy travel- 
lers szó is. A szinonimá
nak adott jogi alap pedig 
arra utalt, hogy a hatósá
gok a második világhá
ború után már nem et
nikai hovatartozást kí
vántak jelezni, eseten
ként szankcionálni, ha
nem azokat nevezték 
meg így, akik nem elfo
gadott életmódjuk, öltö
zékük stb. miatt felkel
tették a figyelmüket. 
Fentiek illusztrálásaként 
érdemes megemlíteni az 
1959-ben kiadott High- 

ways Act azóta visszavont 127. bekezdését, amely 
megtiltotta, hogy a cigányok bármely út mentén 
állomásozzanak.5 A tiltás a „gipsy”-t említi, tehát ere
detileg egyértelműen a cigányokra vonatkozott; ráadá
sul a jogszabály úgy rendelkezett, hogy ha két lakóko
csi állomásozik egymás mellett az útszélen, és az egyik 
egy cigány emberé, a másik pedig egy nem cigányé, 
csak a cigány követett el kihágást. Amikor az angol 
Legfelsőbb Bírósághoz fordultak a bekezdés rasszista 
és megkülönböztető jellege miatt, az azt a választ adta, 
hogy a törvény megfogalmazása során a Parlament nem 
kívánt egy adott kisebbségre vagy etnikai csoportra 
hivatkozni, mert a „gipsy” szó alatt olyan személyt ér
tettek, „aki nomád életet él. nincs se állandó jövedelme, 
se állandó lakóhelye." Ezzel hivatalosan is megerősítést 
nyert, hogy az angol jogalkotók szerint a „gipsyt" 
csupán az adott életmód jellemzi, ezért az önkor
mányzatoknak például a rendőrség segítségével történő 
(tettleges) elutasítása sem tekinthető ellenük irányuló

Vándorcigány-család és lakókocsija Angliában, 
a 20. század első felében

Lakókocsi-telep (traveller’s sile) Angliában
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diszkriminációnak. Továbbá abból, hogy a gipsy mel
lett bevezetésre került a hasonló értelmű traveller szó. 
az a paradoxon következik, hogy a letelepedett cigá
nyokat a kormány és a jogalkotó már nem tekinthette a 
hagyományos értelemben vett „cigánynak”.

A szakirodalom szerint a fenti folyamat követ
kezménye az 1968. évi, a lakókocsikkal való táborozás 
feltételeit rögzítő Caravan Sites Act azon szakasza is, 
amely kimondta, hogy az önkormányzatok kötelesek 
állomásozó helyeket biztosítani a cigányoknak. Ekkor 
már a „gypsy szó fajra és eredetre való tekintet nélkül 
azokra a személyekre vonatkozott, akik a nomádok 
életmódját folytatták. A gypsy nem más, mint nomád 
életmódot folytató személy, bármi legyen is etnikuma 
vagy származása.6 Nem tekinthetők gypsynek ezentúl 
egy olyan, együtt utazó csoport tagjai, amely vásári 
mutatványosokból vagy vándorcirkuszi alkalmazottak
ból áll.”7 Tehát egyértelműen az „életmód” lett az, ami 
lehetővé tette a törvény alkalmazását -  ami szintén 
vitára adott okot. mert egyeseket ezzel kizártak a gypsy 
fogalomból.8

A helyi hatóságok és a karavánok viszonya azonban 
továbbra sem volt felhőtlen. Az angol Lakásügyi és 
Önkormányzati Minisztérium már 1962 februárjában 
kibocsátott egy körlevelet, amelyben felszólította a 
helyi hatóságokat, hogy biztosítsanak külön táborhe
lyeket a vándorlók részére, de ez kevés eredménnyel 
járt. A körlevél kimondta, hogy „az igazi cigányoknak 
(„reál gipsies”) és rom-oknak (!) joguk van hagyomá
nyos életmódjukat folytatni, ezért jogos az igényük, 
hogy táborhelyeket kapjanak. Nem megoldás, ha el
zavarjuk őket egy-egy illetéktelenül elfoglalt területről, 
hogy keressenek maguknak másik helyet. Ez nem 
válasz a felvetődő emberi és társadalmi kérdésekre.”9 
Sajnálatos módon, két évvel a körlevél kiadása után is, 
csupán három hatóságilag engedélyezett táborhely 
működött, és ezek is összesen mintegy 50 lakókocsit 
tudtak csak befogadni. A továbbra is létező vándorló 
csoportok nagy száma miatt a kormányzat számára is 
nyilvánvalóvá vált, hogy javaslatokkal nem lehet sza
bályozni a jelenséget. Kötelező érvényű rendeletek, 
törvények bevezetése vált szükségessé, amelyek egyike 
volt a már idézett, 1968. évi Caravan Sites Act.10 Ennek 
1970-ben érvénybe lépett része kötelezővé tette a helyi 
hatóságok számára, hogy megfelelő infrastruktúrával 
felszerelt táborhelyeket (site) biztosítsanak a vándorló 
csoportok számára. A táborhelyeken tartózkodó lakó
kocsik11 tulajdonosainak előírták, hogy milyen típusú 
és töltőtömegű tűzoltó-készülékkel és elsősegély
ládákkal szerelkezzenek fel, továbbá a táborhelyen 
állandóan elérhető segélyhívó telefont kellett 
üzemeltetni, szigorúan előírták, hogy a táborhelyeken a 
tűzveszély elkerülése érdekében a füvet le kell nyírni, 
és hasonló okokból nem engedélyezték a lakókocsik 
közötti kerítések felállítását sem. A site-okat létesítő 
településeknek gondoskodniuk kellett a megfelelő 
elektromos hálózat kiépítéséről és működtetéséről, a 
vízellátásról, valamint a keletkező szemét biztonságos 
tárolásáról és elszállításáról.12

A táborhelyek kijelölése azonban nem jelentett 
megoldást. A hatóságok által erre a célra elkülönített 
területek gyakran rossz fekvésű telkek voltak, esetleg 
olyan környéken helyezkedtek el. ahol a higiénia és a 
közbiztonság is kívánnivalót hagyott maga után. A 
táborhelyeken élők leggyakoribb panasza ezért a get
tószerű hangulat, valamint a magánszféra sérelme volt. 
Utóbbi különösen azért érintette érzékenyen a lakóko
csikban élőket, mert a site-okon rendszerint parkolósze- 
rűen, egymáshoz túlságosan közel helyezték el a 
hatóságok a kocsijaikat, és az, hogy gyakran őrbódét is 
elhelyeztek a területen, vagy annak bejáratánál, egyfaj
ta bezártság, már-már „házi őrizet" érzetét keltette az 
ott lakókban. Angliai travellerek továbbá azért is kri
tizálták és kritizálják jelenleg is a táborhelyek kijelö
lésével kapcsolatos gyakorlatot, mert azokat továbbra is 
közterületként kezelik, ahol gyakori a rendőri ellenőr
zés. Ráadásul a törvény hibája, hogy lehetővé tette: 
egyes helyi hatóságok, ha igazolták, hogy körzetükben 
már elegendő táborhely működik -  és hogy nekik nem 
áll módjukban ilyet létesíteni - ,  mentesültek a tábor
hely-kijelölés kötelezettsége alól. Ehhez járult még, 
hogy az 1990-es évek elejétől a kormány folyamatosan 
csökkentette a táborhelyekre fordított költségvetési 
összeget, ezért a travellerek állomáshelyeire vonatkozó 
szabályozás máig a brit közigazgatási jog neuralgikus 
pontja maradt.1-’

A vándorlókat érintő szabályozásnak ugyanakkor 
egy pozitív eredménye is volt: új társadalmi csoportok
ra vonatkozó definíciók születtek. Az Angol Fellebb- 
viteli Bíróság (Court of Appeal) 1988-ban -  az elő
zőekben már ismertetett bírói gyakorlattal összhangban 
-  kimondta, hogy a „traveller” szó nem azonos jelen
tésű a „cigánnyal”, mivel utóbbiak etnikai csoportot 
alkotnak. Amikor tehát a The Cat and Mutton nevű 
angol kocsmában kihelyezték a „vándorlóknak (travel- 
lers) belépni tilos” feliratot, azzal az angol bíróság 
szerint nem valósítottak meg közvetlen diszkriminá
ciót. A közvetett diszkriminációt ugyanakkor megál
lapította a bíróság, mivel álláspontja szerint a cigányok 
a travellerek csoportjának jelentős részét alkotják, így 
őket érzékenyen érint(het)i a kocsma által alkalmazott 
tiltó felirat.

Az angol Fellebbviteli Bíróság még ugyanabban az 
évben (1988) egy határozatban részletezte a „cigány” 
szó jelentésámyalatait is. Megállapította, hogy „so
kan... utaznak szerte az országban vándorló életmódot 
folytatva, őket a szó tág értelmében mind »cigány«-nak 
lehet nevezni, jóllehet csoportként nem rendelkeznek 
azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a törvény 
etnikai csoportként való meghatározásukhoz elenged
hetetlennek tart.”14 Az etnikai csoportok alapvető 
jellemzői ugyanis a Lordok Háza álláspontja szerint a 
hosszabb közös múlt, amely a csoport tagjait megkü
lönbözteti a kívülállóktól, valamint a saját kulturális ha
gyomány.15

Mivel Nagy-Britanniában több traveller csoport él, 
maguk a vándorló életmódot folytatók (és a cigányok 
is) több névvel illetik magukat. Írországban pl. a pejo- .



Jog
ratív értelmű „tinker” szó helyett szívesebben veszik a 
traveller, vagy a még újabb „itinerant" kifejezés hasz
nálatát. vagy a „trader” megnevezést. Azok, akik az 
adott csoport kulturális értékeit kívánják hangsúlyozni, 
szintén más módon nevezik meg magukat: pl. „genuine 
tinkers” (eredetileg vándor üstfoltozók), „reál, old tra- 
vellers”, reál gypsies” vagy „true romanies”.16 Hason
lóan megoszlik az angol tudományos élet képviselőinek 
véleménye is. Egyesek szerint (Turner, Hennink) 
etnikai csoportról van szó, amelynek tagjai pl. a „kale”- 
k vagy a ,.Romanichal”-ok. míg mások (Okely) nem 
értenek egyet ezzel. Ami azonban az érintettek közös 
véleménye: a bemutatott csoportokat el kell különíteni 
a New Age Travellers-nek vagy New Travellers-nek
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I Fraser: i. m., 11. p.
* 1981-ben a Commission fór Racial Equality elnevezésű bizottság 

egy községi tanács felelősségre vonását kezdeményezte, amely 
nem adott lakást a cigányoknak, mert álláspontjuk szerint a gyp- 
syk a településen „csupán" etnikai kisebbséget alkotnak.

9 Fraser: i. m„ 260. p.
10 1994-ben hatályon kívül helyezték.
II Lakókocsinak minősült minden, emberi lakásra tervezett 

szerkezet, amely alkalmas arra. hogy egyik helyről a másikra 
eljussanak vele. függetlenül az alkalmazott meghajtási módtól. 
Nem minősült viszont „caravan"-nak a vasúti kocsi és a sátor.

nevezett csoporttól, amely inkább sajátos életfilozófiát 
(pl. hippi-kultúra) valló személyekből áll.

Azonban a vizsgált csoport csak társadalmi szerve
zeteken keresztül végezhet érdekérvényesítő tevékeny
séget (pl. Gypsy Council tor Education, Culture, Wel- 
fare and Civil Rights), mivel sem önkormányzati, sem 
parlamenti képviseletük nem biztosított. A site-okon 
élők száma ugyanakkor változatlanul magas (több tíz
ezerre tehető, amibe beletartoznak mind a hatósági, 
mind a magán táborhelyeken, mind pedig az illegális 
helyen táborozok),17 a hatóságok pedig ellentmondá
sosan viszonyulnak a vándorlók igényeihez -  ezért vár
ható, hogy a jövőben is hallani fogunk a csoportot érin
tőjogalkotási tervekről, kísérletekről.

(Caravan Sites and Control of Development Act 1960. Schedule 
M.)

12 Caravan Sites and Control of Development Act 1960. Conditions 
of Licence

13 Például az 1994. évi Criminal Justice and Public Order Act 
értelmében, ha egy karaván autópálya részét képező területen, 
vagy más szabad köz- vagy magánterületen van. vagy ha a tulaj
donos beleegyezése nélkül tartózkodik egy magánterületen, a 
helyi hatóságok kényszeríthetik, hogy járműveivel együtt hagyja 
el a területet. Ugyanebben az évben bocsátott ki egy körlevelet a 
Department of Environment is, amely viszont kifejezetten arra 
utasította a helyi hatóságokat, hogy dolgozzanak ki a cigányok 
elhelyezésére vonatkozó rendeleteket, mivel gondoskodni kell 
számukra a nomád életformájukat lehetővé tevő lakhatási 
feltételekről. Országos, egységes intézkedéscsomag azonban nem 
született.

14 Fraser: i. m„ 13. p.
15 Az 1976. évi Race Relation Act is hangsúlyozza a vizsgált cso

port etnikai és nem társadalmi csoportjellegét.
16 Liégeois: i. m.. I06.p.
17 Tóth Kinga Dóra: Magyarországi és angliai kiemelkedett 

cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése (PhD-disz- 
szertáció, 2004. kézirat. 63. p.)

Rigó Kinga

Vázlat az Arthasásztra 
öröklési jógáról

A z ind hagyomány az Arthasásztrát1, Csandra- 
gupta Maurja2 indiai uralkodó (kb. Kr. e. 4-3. 
század3) híres-hírhedt miniszterének, Kautiljá- 

nak tulajdonítja, a szakirodalom azonban heves vitákat 
folytat a mű eredetiségéről és keletkezésének időpont
járól egyaránt. A források többé-kevésbé megegyeznek 
abban, hogy a feltételezett szerző, Kautilja segítségével 

• győzte le Csandragupta Mauija indiai uralkodó az ala
csony származása miatt megvetett Nanda dinasztiát,4 s ezt 
követően írta meg az utókor számára az Arthasásztrát. 

India társadalmi viszonyaira természetesen az
__ Arthasásztrában is a társadalom négyes rétegződése
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(bráhman. ksatrija, vaisja és súdra osztályok [várnák’]) 
a jellemző, az általa felépített -  elképzelt -  államban jól 
szervezett közigazgatás és erős központi hatalom van, 
jogi előírásai már a vallástól való leválás jeleit

mutatják, mindazonáltal 
azokat a vallási előírások 
által berendezett társada
lomra vetíti.

Jóllehet az Artha
sásztra inkább tankönyv, 
mintsem törvénykönyv 
jellegű -  az sem állítható 
egyértelmű bizonyos
sággal, hogy teljes egé
szében a tényleges kora
beli viszonyokat ábrá
zolja - , mégis kivételes 
jelentőségű forrása az 
ókori India jogtörténe
tének.Kautilja (Katttilya)


