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A maffia… és ami a név mögött rejlik 

„Az olasz maffiabűnözés rövid története” című munka 
alapvetően arra vállalkozik, hogy megkíséreljen áttekintést 

nyújtani a téma iránt érdeklődő olvasóknak az itáliai maf-
fia-stílusú szervezett bűnözés négy legjelentősebb szereplő-
jének múltjáról és jelenéről, némi kitekintéssel azokra az 
éppen most zajló folyamatokra, melyek hatásai döntő befo-
lyást gyakorolhatnak a szóban forgó olasz bűnszövetkezetek 

jövőjének alakulására. Az egyes fejezetekből kiderül, hogy 
milyen okokra vezethető vissza a szicíliai maffia, a Nápoly 
városából kiindulva Campania tartomány egészét behálózó 
Camorra, a calabriai ’Ndrangheta, valamint az ezekhez vi-

szonyítva majd’ egy évszázadal később Pugliában szervező-
dött Sacra Corona Unita létrejötte. Ezen kívül a könyv átfogó 
képet ad az említett bűnszövetkezetek fejlődéstörténetéről, 
érintve azoknak a javaknak a körét, melyek kizárólagos 

ellenőrzésére, vagyis monopolizálására törekednek. Végig-
tekinti mind a négy bűnszervezet módszereiben, cél- és 
kapcsolatrendszerében bekövetkezett változásokat, miköz-
ben nagy hangsúlyt fektet a maffia, a Camorra, az 

’Ndrangheta, s a Sacra Corona Unita közötti hasonlóságok 
összegzésére, illetve mindazokra a szempontokra, ahol kü-
lönbségek mutatkoznak a dél-olasz gyökerű bűnszervezetek 
viszonylatában. 

A szicíliai maffiáról szóló fejezetben pedig a 
maffiózólét velejáróinak valósághű ábrázolására törekszik, 
ezért részletesen elemzi a beavatási szertartás szerepét, 
menetét, konkrét és szimbolikus jelentőségét, továbbá a 
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maffiatagokra vonatkozó szabályok rendszerét, melyek be-
tartásán akár az életük is múlhat, hiszen a szicíliai bűn-

szervezeten belül a parancsok teljesítésének elmulasztása 
vagy bármilyen szabályszegés, életmódbeli kilengés elegendő 
ok lehet arra, hogy kimondják a halálos ítéletet egy maffió-
zóra. Azonban ez a kötet mindenekelőtt arra hivatott, hogy 

tisztázza egy olyan fogalom eredetét és jelentéstartalmát, 
ami minden maffiatörténeti téma alapját képezi, ezért elő-
ször azt a kérdést kell feltenni és megválaszolni, hogy mi is 
rejlik hát a sokat emlegetett „maffia” név mögött? 

Maffia. Egy szó, amely egészen biztosan nem marad 
visszhang vagy asszociáció nélkül. Egy szó, amely mára 
sokkal általánosabb és elcsépeltebb fogalommá vált, mint 
amilyen valamikor eredetileg, az 1860-as években volt, hi-

szen napjainkban már egyfajta globális szitokszóként szinte 
egyetemesen a szervezett bűnözés jelenségének megjelölé-
sére szolgál. Márpedig a helyzet korántsem ennyire egyszerű 
és könnyen átlátható, ugyanis a maffiabűnözés alapját ké-

pező omertà, azaz a hallgatás parancsa, a maffiózók mély, 
bár kétségtelenül kiforgatott „vallásossága”, vagy éppen a 
vérbosszú (vendetta) szokása már jóval az ebben a kötetben 
tárgyalandó olasz bűnszervezetek megalakulása előtt is 

létezett. 
A maffiás mentalitás, olaszul a mafiosità valójában 

egy olyan íratlan szabályrendszer, mondhatni a helyileg 
alkalmazott normák összessége volt, melyeket gyakran az 

éppen aktuális központi hatalom törvényeivel szembesze-
gülve, mintegy azok ellen tiltakozva követett a dél-itáliai 
társadalom nagy része. A mafiosità garanciát és biztonságot 
jelentett a közrendűek számára, s bár a sérelmeket megtorló 

vérbosszúk a törvények értelmében büntetést vontak maguk 
után, ezek személyes ügyek voltak, mert az erőszakhoz 
folyamodás hátterében nem az anyagi jellegű haszonszerzés 
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motívuma állt. A maffiás bűnszervezetek esetében azonban 
a vendetta kicsit olyan, mint a kapitalizmus nyelvezetében a 

tőke. A gyilkosság itt befektetéssé válik, mivel lehetővé teszi 
a maffiózók számára céljaik elérését, anyagi javaik gyara-
pítását, sőt a bűnszövetkezet ranglétráján történő előrelé-
pést is. Lényegében arról van szó, hogy a magukra „tiszte-

letreméltó férfiként”1 tekintő bűnözők a „becsületkódexnek” 
nevezett szabályrendszerüket, illetve módszereik többségét 
is ebből az általuk jól ismert maffiás mentalitásból merítet-
ték, majd ezeket az elemeket átvitték a bűnözés szintjére. Az 

idő pedig bebizonyította, hogy a mafiosità megállja a helyét 
az alvilág köreiben is. 

Az olaszországi szervezett bűnözésnek tehát éppúgy 
megvannak a maga sajátosságai, mint a kínainak, az 

orosznak, az amerikainak vagy a japánnak. Már csak emiatt 
sem tartom szerencsés megoldásnak az egyébként Szicília 
szigetéhez kapcsolódó „maffia” fogalmának általános érvé-
nyű kiterjesztését minden egyes szervezett bűnözői cso-

portra, mert bár egy globalizált világban élünk, de a lokális 
ismertetőjegyek szerepe továbbra sem elhanyagolható. Ép-

 
 
1 Amikor a szicíliai maffiát, vagy a többi dél-itáliai, maffia-típusú bűnszö-

vetkezetet „Tiszteletreméltó Társaságként”, míg magukat a maffiózókat, a 

camorristákat, az ’ndranghetistákat és a Sacra Corona Unita tagjait „tisz-

teletreméltó férfiként” említem, azzal nem a saját értékítéletemet fejezem ki, 

hanem a könyvben tárgyalt bűnözői egységek belső kategóriáját alkalma-

zom. Enyhe túlzással ebben az egyetlen, de sokatmondó fogalomban sű-

rűsödik szinte minden, amit és ahogyan a maffiózók gondolnak önma-

gukról, illetve a bűnszervezetről, ahová beavatást nyertek. Ezért a könyv 

lapjain használt „tiszteletre méltóság” mint jelző, mindig idézőjelben ér-

tendő. Egyébként a „Tiszteletreméltó Társaság” kifejezés olasz megfelelője: 

Onorata Società. 
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pen ezért én úgy foglalnék állást a teljes mértékben Szicíli-
ához kötődő „maffia” szó alkalmazását illetően, hogy egy 

adott helyhez tartozásából fakadóan lokális fogalomnak 
számít, így megtévesztő lehet ott is maffiát emlegetni, ahol a 
szervezettség és a bűnszervezet meglétének kritériuma 
rendelkezésünkre áll ugyan, de a mafiosità komponenseinek 

nincs, és soha nem is volt kulturális színezetű hagyomá-
nyuk a bűnözés terén való debütálásuk előtt. 

Így hát egyáltalán nem meglepő dolog, hogy az olasz 
szervezett bűnözésről folytatott közbeszéd egyik széles kör-

ben elterjedt jellemzője, hogy valamennyi dél-itáliai bűn-
szövetkezetet egységesen, különbségtételt nem ismerve a 
„maffia” névvel illetik. Földrajzi szempontok mentén nápolyi, 
calabriai vagy pugliai maffiaként aposztrofálják azokat, bár 

saját névvel rendelkeznek, s több tekintetben is eltéréseket 
mutatnak a szervezett bűnözés szicíliai formájához, a maf-
fiához viszonyítva. Mindez azt bizonyítja, hogy terminológiai 
téren még számos bizonytalanság övezi az önmagukat ne-

mes egyszerűséggel „Tiszteletreméltó Társaságként” defini-
áló, dél-olaszországi székhelyű bűnözői csoportokat. Ezért 
először azt a kérdést kell tisztázni, hogy az itáliai bűnszö-
vetkezetek közül valójában melyiket is illeti meg a „maffia” 

terminus. A kérdéskörhoz szervesen hozzátartoznak az 
olyan etimológiai és történeti magyarázatok, amelyek a 
bűnszervezetek nevének eredetét próbálták megfejteni, így 
ezek közül is idézek néhányat. Megjegyzem, hogy szinte va-

lamennyi ilyen jellegű interpretáció más és más történelmi 
időszakra vezeti vissza a maffia, a Camorra és az 
’Ndrangheta kialakulását, sőt sokszor földrajzilag is kü-
lönböző eredetről számolnak be. 

A tárgyalt olasz bűnszövetkezetek közül a Sacra 
Corona Unita fejlődött ki a legkésőbb. A pugliai szervezet 
több szempontból is elkülönül a maffiától, a Camorrától 


