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A dél-olasz szervezett bűnözés világa 

„Mi értelme élni, ha nincs bátorságunk harcolni?”1 

(Giuseppe Fava) 

A Dél Keresztje a déli égbolt egyik legismertebb, 

irodalmi művekben is gyakran megjelenő csillagképe, amely 

– mint azt elnevezése sugallja – egy keresztet rajzol az égre. 

Ezt a bizonyos keresztet négy fényes csillag alkotja. S bár 

nem az éjszakai égbolton, hanem nagyon is a földi valóság 

kijózanító talaján, de az olasz Délnek is megvannak a maga 

keresztjei, melyek azonban se nem ragyogóak, se nem sze-

met gyönyörködtetőek, mint az említett csillagkép. Ellenben 

legalább olyan intenzíven foglalkoztatják az emberek fantá-

ziáját, s ugyanúgy tudományos művek, regények, illetve 

filmalkotások ihletforrásaként szolgálnak. Olaszország ese-

tében különösen az északi és a déli területek viszonylatában 

fennálló gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek, a fejlődés 

eltérő, Délen időnként szinte már-már poroszkáló üteme, a 

 
1 „A che serve vivere se non c’è il coraggio di lottare?” Idézet Giuseppe Fava 

szicíliai újságírótól, akivel 1984 januárjában végzett a maffia. Fava volt a 

L´Ora című szicíliai napilap harmadik olyan munkatársa, akit erőszakos 

eszközökkel állított félre a Cosa Nostra. A szerkesztőség ellen irányuló, 

1958-as bombamerénylet dacára a lap újságírói rendületlenül folytatták a 

nyomozást az éppen aktuális maffiás ügyekben. Megtorlásként a maffiózók 

először az 1970-es években nyomtalanul eltüntették Mauro de Maurót, 

majd kioltották Giovanni Spampinato életét, végül 1984 telén a ke-

let-szicíliai Catania városközpontjában agyonlőtték Giuseppe Favát is. 

Vö.: FAVA, GIUSEPPE: Szicíliai maffia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 

1985. 107-114.o. Ford.: Majtényi Zoltán; DICKIE, JOHN: Cosa Nostra. A 

szicíliai maffia története. Budapest, GABO Kiadó, 2005. 345.o. Ford.: Bihari 

György. 
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kulturális élet jelentősebb intézményeinek és az olasz tu-

rizmus közkedvelt úticéljainak túlnyomórészt Nápolytól 

északra koncentráltsága csak néhány példája annak, hogy 

mind a mai napig milyen jellegű keresztek, sőt egyes kor-

társak megfogalmazása szerint „stigmák” nyomasztó terhét 

hordozza ez a vidék. 

Kétségtelen tény, hogy a szervezett bűnözés szintén 

az ilyen jelképes keresztek közé tartozik. Mi több, Dél-Itália 

történetének sajátosan stigmatizáló jelenségeként a maf-

fiabűnözés egyúttal az országrész napjainkban is tapasz-

talható bénultságának talán legkézenfekvőbb magyarázatát 

adja. Ahogyan a déli égbolt büszkeségét négy csillag alkotja, 

úgy az olasz maffia-típusú bűnözésnek is négy tartóoszlopa 

van, mégpedig a szicíliai Cosa Nostra,2 a Nápolyt és kör-

nyékét hátországának tekintő Camorra, a calabriai 

’Ndrangheta, illetve a Puglia tartományban szerveződött 

Sacra Corona Unita. Olaszországon belül az eddig felsorolt 

bűnszövetkezeteken túl más területeken is léteznek szer-

vezett bűnözői csoportok. Szicíliában a Cosa Nostrán kívül 

említésre méltó még a Stidda,3 Basilicatában a Basilischi, 

 
2 A könyvben hivatkozásra vagy említésre került szakmunkák és források 

címét, továbbá az idézeteket, valamint a kevésbé közismert fogalmakat dőlt 

betűs szedéssel kiemelve közlöm. 
3  A Stidda Dél- és Kelet-Szicíliában szerveződött száműzött maffiózók 

alkotta új bandák szövetségeként. A Cosa Nostrával rivalizáló másik szicíliai 

maffia nevének jelentése „ragyogó csillag” vagy „balszerencse”, tagjait pedig 

stiddaróknak nevezik. A két bűnszövetkezet konfliktusoktól terhelt viszo-

nyát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 1990-es évek első felében 

Bernardo Provenzano, az akkori „főnökök főnöke” vezetésével a Cosa Nostra 

háborút hirdetett a Stidda ellen. Vö.: DICKIE 2005:452. A Stidda „filozófi-

ája” tulajdonképpen a kendőzetlen profitorientáltság. Nincsenek olyan 

szigorú, szabályszerű kötelmei, mint a szicíliai maffia becsületkódexe, 

ráadásul nemzetközi karrierre sem törekszik. Első ízben 1989-ben tett 

említést a Stiddáról Francesco Marino Mannoia (1951- ) bűnbánó maffiózó 
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Szardínia szigetén az Anonima Sequestra, Róma városában 

és a környező Lazióban pedig a szinti romákból álló 

Casamonica-klán. Utóbbi jelenleg legalább ezer tagot 

számlál, gyökerei pedig az 1970-es évekre nyúlnak vissza, 

amikor a bűnszervezethez tartozó családok áttették szék-

helyüket Abruzzóból az olasz fővárosba. Azonban területi 

szintű vagy a politikai szférában bírt befolyásuk, pénzre és 

hatalomra váltható érdekeltségeik kiterjedtsége, valamint 

profitrátáik alapján ma négy bűnszövetkezet uralja az itáliai 

alvilágot. Ezek között tartjuk számon a szicíliai Cosa 

Nostrát, vagyis a maffiát, a Nápoly szegénynegyedeiben 

született Camorrát, a calabriai ’Ndranghetát, valamint a 

pugliai Sacra Corona Unitát, melyek a gazdasági élet bizo-

nyos szektoraiban olyan hévvel és sikerrel törtek utat ma-

guknak, hogy bátran állíthatjuk: a szóban forgó, maf-

fia-jellegű szervezetek a védelmi pénzek és az általuk kínált, 

 
(pentito) Giovanni Falconénak. Az eddigi információk szerint működésének 

centrumát a Platani-folyó torkolata menti kis falvak, hegyközségek, vala-

mint innen továbbhaladva a Belice-völgy, a dél-szicíliai Palma di 

Montechiaro és a sziget kénvidékén elterülő Favara képezik. A Stidda 

óvakodik a látványos akcióktól, s attól a végtelen mohóságtól, amely a Cosa 

Nostra jelenlegi nehéz helyzetét előidézte. A maffia egyik disszidense, 

Leonardo Messina (1955- ) fényes jövőt jósolt a rivális szervezetnek, mert 

létszámuk folyamatosan emelkedik, s már olyan városokban is megvetették 

a lábukat, melyek hagyományosan a Tiszteletreméltó Társaság [ti. a maffia] 

érdekszféráinak számítottak. Messina és más, bűnbánóvá lett maffiózók 

prognózisa szerint a Stidda cselekvési szabadsága egyre nőni fog a maffia 

rovására. Ugyanakkor a stiddarók esetében nem beszélhetünk olyan magas 

szintű erkölcsi és viselkedésbeli normák betartásáról, mint amelyeket a 

magukat „tiszteletreméltó férfinak” tekintő maffiózóktól követel meg szer-

vezetük, hiszen jelenlegi ismereteink arra utalnak, hogy a Stidda lényegé-

ben nem több egy kerítőkből, drogfüggőkből és kábítószer-terjesztőkből álló 

bűnszövetkezetnél. Vö.: NICASO, ANTONIO – LAMOTHE, LEE: A maffia. A 

szervezett bűnözés új világrendszere. Debrecen, Saxum Kiadó, 1996. 

103-106.o. Ford.: Szántó Judit. 
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mindig viszonzásra váró szívességek rendszerével tulaj-

donképpen „szolgáltatásokat” nyújtanak. Az olasz gazdasági 

életbe való behatolás, a megkaparintott piaci pozíciók meg-

szilárdítása, a tőkefelhalmozás, de sokszor még a törvény-

telenül szerzett vagyonok legalizálása is az erőszak eszkö-

zének alkalmazásával történik. Nem véletlenül illetik hát a 

maffiabűnözést az „erőszakipar” kifejezéssel, hiszen képvi-

selői a kezdetek kezdetén hátrányosabb gazdasá-

gi-társadalmi helyzetüket fakadó tőkehiányt az egyetlen 

rendelkezésükre álló módon, mégpedig az erőszak tőkésí-

tésével pótolták. Azonban az „erőszakipar” felfuttatásához 

szilárd kulturális, módszertani – s bár jelen kontextusban 

teljes joggal ellentmondásosnak hat ennek a jelzőnek a 

használata – „erkölcsi” alapokra volt szükség. A maf-

fia-típusú bűnözés kialakulásának megértéséhez pedig 

pontosan az imént felvezetett, egyszerre több funkciót be-

töltő szabály- és normarendszer eredetének feltárása ve-

zethet el, mivel ennek alapértékei rendre visszaköszönnek a 

maffiás bűnözési stílus rendkívül hatékony stratégiáiban. 

Gaetano Mosca (1858–1941), az olasz politikatudomány 

nagyja, a hatalmi elitek – Mosca terminológiája szerint a 

politikai osztályok – elméletének kidolgozója a következő-

képpen definiálta ezen alapvető elemek halmazát, az úgy-

nevezett „maffiás észjárást”: 

„A maffiás gondolkodásmód – jobban mondva a maf-
fiózó-észjárás – néhány szóval leírható. Az illetékes igaz-
ságszolgáltatási szervekhez, a rendőrséghez és a hatósá-
gokhoz fordulást, mint az elszenvedett sérelmek orvoslásá-
nak módját, a gyengeség vagy a gyávaság jelének tekintik.4 
Úgyhogy még azok is, akik a maffiás észjárás normáinak 
 
4 MOSCA, GAETANO: Che cosa è la mafia. Viterbo, Stampa Alternativa, 

1994. 6.o. Az idézetet fordította: a szerző. 


