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0 KATONA BRIGITTA

Az olasz maffiajelenség 
politikai vetületeinek nyomában

A maffiabűnözés alapvető komponensei

Olaszország kapcsán a leggyakoribb asszociációk között a művé
szetek és a műemlékek révén szinte újraélhető történelem, a mély 
vallásosság, a futball, vagy a kifinomult elegancia jegyében fogant 
divaton kívül egészen biztosan találkozhatunk a „maffia” fogalmával 
is. Külföldiek, akik hosszabb időt töltöttek a maffiajelenség által ere
dendően érintett déli területeken, arról számolnak be, hogy jelenléte 
valósággal tapintható Szicíliában, Nápolyban, Calabria és Puglia 
tartományban. 

De a közgondolkodás körforgásában áramló ismeretek többsége 
újragondolásra és precízebb meghatározásra szorul. Már rögtön a 
„maffia” kifejezés körül felmerülnek az első problémák, hiszen egyfajta 
leegyszerűsítésként valamennyi dél-itáliai bűnszövetkezetre egysége
sen alkalmazzák. Sőt, más országokban és kontinenseken kifejlődött 
szervezett bűnözői csoportokról is mint „maffiákról” beszélnek. Ezért 
mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy az elnevezés a szicíliai szervezett 
bűnözésre vonatkozik, továbbá hogy a másik három jelentősebb bűn
szövetkezet esetében elterjedt a nyomozati szervek fogalomtárában 
a maffia típusú bűnözés terminusa.

Az eddig feltárt források tanúsága szerint a legkorábbi képződmény a 
már a XIX. század első felében létezett Camorra volt, amely ma Nápoly 
városát és Campania tartományt tartja gazdaságitársadalmi nyomás 
alatt. De az olasz kutatók kezében vannak olyan források is, amelyek 
igazolhatják a szicíliai maffia kronológiai elsőbbségét. Egy 1838-as 
trapani ügyészi jelentés a korabeli nyelvhasználatnak megfelelően csak 
„szektaként” említ egy, bűnözői gyakorlatában kísértetiesen hasonló 
bűnszövetkezetet. Salvatore Lupo történész szerint ez a forrás már 
a maffiózók módszereiről számol be. A bűnszövetkezetről szóló első 
tanulmányt Nicolò Turrisi Colonna báró írta 1864-ben Közbiztonság 
Szicíliában címmel. Értekezésében a szicíliai szervezett bűnözés kez
deteit az 1840-es évek közepére vezette vissza, amit a legelterjedtebb 
interpretációk csak az olasz egység megvalósulása, azaz 1860 utánra 
datálnak.1 
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1A kronológiai vonatkozások azért számítanak kardinális kérdésnek, 
mert csak azok minél pontosabb ismeretében tudjuk rekonstruálni, mi
lyen történelmi események, hosszú távú társadalmi, gazdasági és kultu
rális folyamatok játszhattak szerepet keletkezésükben. Az ’Ndrangheta, 
amelynek Calabria tartomány a bölcsője, az 1880-as évektől kapott 
helyet a rendőrségi nyilvántartásokban. Az 1983 óta Puglia régióban 
működő Sacra Corona Unità viszont nem minden szempontból illik 
bele abba a történelmi-társadalmi összefüggésrendszerbe, amelyben a 
délolasz bűnszövetkezetek létrejöttének okait tárgyalják, ugyanis Puglia 
nem mutatta a gazdasági elmaradottság Szicíliában, Campaniában 
vagy Calabriában tapasztalható tüneteit.2 Kifejezetten haszonszerzés 
céljával indult útjára: egyetlen percig sem kívánta úgy beállítani magát, 
mint az a szicíliai retorikában tapasztalható, hogy az erős központi ha
talom hiánya hívta életre. Tehát a maffia, a Camorra és az ’Ndrangheta 
kifejlődése mögött más jellegű magyarázatot kell keresnünk.

A viszonyítási alap a szicíliai „Tiszteletreméltó Társaság”, amely a II. 
világháború után vette fel a „Cosa Nostra”, „a mi ügyünk” elnevezést.3 
Sajátosságainak az a tartománya, amelyben a másik három szervezet 
is osztozik, kirajzolja a maffia típusú bűnözés fogalmát. Alapvetése, 
hogy törvénytelen eszközökkel hatalomra és vagyonszerzésre tör, 
mindezt erőszakhoz, zsaroláshoz, megfélemlítéshez, emberi életek 
kioltásához vagy mindezek kombinációihoz folyamodva, de elen
gedhetetlen feltételei közé sorolják a bűnrészes hatósági személyek 
komponensét is.4

Tevékenységükre egységesen jellemző a monopolizálás hajlama, 
kivetítve a gazdasági élet mindazon szektoraira, természeti és emberi 
erőforrásaira, amelyek a legnagyobb haszonnal kecsegtetnek.5 A föld
birtokok, az állatállomány, a vízkészlet, a piacok, a kikötők, építkezé
sek, szállítások és közmunkák kizárólagos ellenőrzése mint a maffia 
célrendszere, később kibővült a kábítószer- és fegyverkereskedelem, 
a csempészet, a hamisítás, a szerencsejátékok, a temetkezés és a 
vallási kegytárgyak üzletágaival.6 A monopoljogok megszerzésével  
a helyi társadalom egy részét függő helyzetbe hozzák. Minél széle
sebb körű hegemóniát vívnak ki a gazdasági életben, annál erősebb 
a befolyásuk, így szinte megkerülhetetlenné válnak az állampolgárok 
és a bevándorlók létfenntartását közvetlenül érintő ügyekben. Érdekelt
ségeik folyamatosan változnak, mert az új trendekhez történő alkal
mazkodás nélkülözhetetlen a sikeres működéshez. A védelmi pénzek 
(pizzo) rendszerével, a közmunkák és a közbeszerzési megbízások 
monopóliumának megszerzésével gazdasági értelemben is ellenőrzést 
gyakorolnak a közvetlen érdekszférájukat képező területeken. A bűnös 
úton szerzett pénzösszegeket törvénytelen tőkeinjekciók révén, legális 
vállalkozásokba behatolva mossák tisztára.7

Módszereikben számos egyezés áll fenn: mindegyik szervezetnek 
saját bérgyilkoshálózata van, a riválisok megfélemlítése zsarolással, 
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2 gyilkosságok vagy merényletek elkövetésével történik. Az ellenfelek 
likvidálásának módjai között a késelés, illetve a sfregiók (sebhelyek) 
osztogatása után következtek a lőfegyverek és az autókba rejtett bom
bák. Az áldozatok eltüntetésében a savban feloldás számít klasszikus 
módszernek.

Jellemző egy speciális becsületkódex megléte, amely rögzíti a tagok 
viselkedését meghatározó szabályokat, a betartandó erkölcsi normá
kat. Beavatási szertartással válik valaki a maffia jellegű szervezetek 
tagjává, ami egy rituális határkő, mert az illető onnantól kezdve a tár
sadalom többi szegmense felett álló, „tiszteletre méltó férfiként” tekint 
magára. A beavatási rítusaik bizonyos mozzanatai megegyezőek, így 
például az ujj megvágásával kiserkent vér szentképre csepegtetése, 
majd elégetése, ami az árulók megbüntetését jelképezi. A vallási szim
bólumok és a vallásosság beépültek a szervezett bűnözői csoportok 
rítusaiba, áthatják bűnözői mentalitásukat.

A közös vonásokon túl a különbségek skálája is széles. A becsü
letkódexeik eltérően szabályozzák a tevékenységeket és az elvárt 
viselkedést. Az öltözködésbeli különbségek, a gazdagság és a hatalom 
nyílt demonstrálása vagy elrejtése, a nők helyzetének, szerepének 
megítélése csak néhány eltérés, amit kiemelhetünk.

A bűnözés globalizálódásával az itáliai bűnszövetkezetek lebontották 
morális és üzletpolitikai korlátaikat. A hallgatás törvénye (omertà), a 
vérbosszú (vendetta), az ellenőrzött zsarolás, a rokoni kapcsolatok 
kamatoztatása, bűnözői szintre történő átvitele, a maffiózó mint pat
rónus közvetítői szerepe a lokális társadalmi miliőn belül, mind közös 
nevezőt képeznek. Történetükben olvasztótégelyként kulcsszerepet 
játszottak a börtönök, ahol kicserélhették tapasztalataikat, ezzel a 
dél-itáliai bűnszövetkezetek kölcsönösen hatottak egymásra. Bámu
latos adaptálódási képességükkel folyamatosan alkalmazkodnak a 
gazdasági, politikai és társadalmi átalakulásokhoz. Kívülről a rugalmas 
alkalmazkodóképesség biztosítja sikerességüket, belülről viszont a 
becsületkódex következetes betartása. Tehát a változékonyság és  
a hagyománytisztelet kombinációja táplálja az olasz szervezett bűnö
zés több mint egy évszázada leküzdhetetlen jelenségét.

Az itáliai maffiabűnözés létrejöttének történelmi perspektívái

Az olasz maffia jellegű bűnözés kialakulásának magyarázatáról több 
olvasat párhuzamos együttélése figyelhető meg. Azok a területek, 
ahol szárnyra kapott, a Bourbonok nápolyi ágának uralma alatt álltak. 
Ezért célszerű ennek a periódusnak a történéseiben és folyamataiban 
keresni keletkezésük lényegi elemeit.

A Camorra hátterét és díszletét a nyomor itáliai fellegvárának 
számító Nápoly körülményei szolgáltatták. Az elborzasztó „nápolyi 
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3szegénységipar”8 kéregető koldusokból, zsebtolvaj utcagyerekekből 
és prostituáltakból komponálódott. A Bourbon-uralom terrorisztikus 
légköre minden téren törésvonalakat generált a nápolyi társadalom
ban, amely nem tanúsított ellenállást a Camorra jelentette befolyásos 
és erőszakos kisebbség elnyomásával szemben, ezért a camorristák 
büntetlenül uralhatták a város utcáit és börtöneit.9

Az ’Ndrangheta először az 1880-as években hagyta hátra bűnözői 
névjegyét Calabria falvaiban, majd a vasúthálózat kibővítésével föld
rajzilag is szétszóródott és urbanizálódott. Az ’ndranghetisták „iskolái” 
szintén a börtönök voltak. 

 A szicíliai Cosa Nostra gyökereit jóval komplexebb összefüggés
rendszerben kell szemlélni. Az egyik domináns irányzat a szicíliaiaknak 
a sziget történelme folyamán megélt szenvedéseire és a központi 
hatalom iránti bizalomvesztésére fókuszál. A maffiatörténet másik 
jelentős ágának gazdasági és vállalkozói nyelvezetű retorikájában is 
fontos helyet foglal el az össztársadalmi méretű bizalomvesztés, de 
hangsúlyos a maffiózók mint védelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozók 
megközelítése.

Bűnözői mentalitásuk összetevői, mint az omertà, az alázatosság, 
az ellenőrzött zsarolás, az erőszak, a klientúrák, a társapaság, illetve 
a vérbosszú nem a maffia „találmányai”, hanem évszázadokon át 
felhalmozódott morális szabályrendszer, amelynek átvételével a tár
sadalomban elfoglalt pozíciójukat legitimálták.10 A maffiózók közvetítői 
minőségben beékelődtek az állampolgárok és a kormányzat közé. 
Ezzel megkerülhetetlenné váltak, lekötelezték klienseiket, akadályoz
ták az állam iránti bizalom kialakulását, mert közbenjárásukkal távol 
tartották közösségük tagjait a jogérvényesítés mechanizmusában való 
személyes részvételtől. 

A maffiózók által képviselt erőszak azért válhatott a szicíliai kultúra 
szerves részévé, mert a központi hatalom képtelen volt garantálni 
a közbiztonságot, amit magánerőből kellett megoldani. Problémát 
jelentett az abszentizmus káros gyakorlata is: a latifundiumok tulaj
donosainak egy része távol élt birtokaitól, földjeiket bérlőkre bízták. 
Távollétük olyan hatalmi vákuum kialakulását eredményezte, amit 
vidéki intézőik, bérlőik töltöttek be. A javak védelmére egy erőszakon 
alapuló rendszert fejlesztettek ki, ami köztes társadalmi helyzetüknél 
fogva lehetőséget biztosított számukra a más eszközökkel elérhetetlen 
radikális társadalmi és vagyoni előmenetelre.11

A maffia keletkezését elősegítő tényezők közé tartozik tehát Szicília 
geopolitikai helyzetéből adódóan a gyakori hódító támadások miatt 
egy defenzív, belső társadalmi normarendszer kidolgozása, amelynek 
elemeit az azonos kulturális közegben szocializálódott maffiózók át
emelték bűnözői sajátosságaik tárházába. A virágzó mezőgazdasági 
területek és az élénk, városi piaci környezet, a szükséges, mobilis tőke 
megléte, illetve a monopolizálásra érdemes földek, nyersanyagforrá
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4 sok, eszközök tulajdonjogának kierőszakolása nélkülözhetetlennek 
bizonyultak. A spanyol uralom megosztó politikájának következtében 
meggyökerezett kollektív bizalomhiány a magánjellegű védelem iránti 
kereslet növekedését implikálta. A szicíliai maffia létrejötte speciális 
szolgáltatásainak körével a közbizalmatlanság egyik megoldási lehe
tőségeként, egy kiegyenlítő mechanizmusként értelmezhető. 

A bűnszövetkezet kialakulásának keresett kulcseleme az autonómia 
kivívása volt, amivel a védelmi iparágban érdekeltek fokozatosan önálló 
szolgáltatókká válhattak. Ennek a mozzanatnak a hiánya előzte meg a 
Földközi-tenger térségében, például Görögországban a maffiához ha
sonló bűnszervezetek születését, ahol a XIX. században rendelkezésre 
álltak hasonló feltételek, mint a banditizmus és a tényleges állami ellen
őrzés megvalósításának nehézségei.12 A maffiózók megkülönböztető 
jegye az önállósodás folyamatában keresendő, mert így egyszerre több 
ügyfelük lehetett, és a megbízók számának növekedésével egyenes 
arányban nőtt függetlenségük mértéke. 

Szicíliában a feudalizmus 1812-es eltörlése idézte elő a legfőbb 
változást. A földek felszabadultak a feudális, majd a hitbizományi kö
töttségek alól, lehetővé vált adásvételük, a vagyonok mobilizálódtak,13 
megteremtődtek az ingatlanpiac kialakulásának törvényi feltételei 
és megindult a harc a termőföldek megszerzéséért. A bárói birtokok 
bérlői, intézői és őrei profitorientált vállalkozókként a minél rövidebb 
időn belüli haszonszerzésre törekedtek. A kapitalizmus egyik lénye
ges eleme a beruházás új gépekbe, szerszámokba, eszközökbe, 
földek vásárlásába, jó minőségű vetőmag beszerzésébe.14 Amikor 
a birtokokba invesztált javakat közvetlen veszélyek fenyegették, a 
törvény védelmének hiányában erővel kényszerültek tulajdonuk meg
oltalmazására. Szicíliában így magasztosulhatott tőkévé az erőszak 
és válhatott szerves részévé a vállalkozói magatartásnak.15 A maffia 
befektetett tőkéje az erőszak, amit felhasznál a védelmi pénzek alkotta 
profit kisajtolására és monopóliumainak biztosítására. A Bourbonok 
1812 után sem voltak képesek kisajátítani az erőszak monopóliumát, 
ami „demokratizálódott”: egyre több szicíliai formált jogot arra, hogy 
fegyverrel jelölje ki helyét a gazdasági életben.16

Az Olasz Királyság létrejötte után az 1876-ig kormányzó Történelmi 
Jobboldal keménykéz-politikája miatt nem teremtődhetett meg Szicíliá-
ban a központi hatalom iránti bizalmi alap. Az erőszakos sorozások, a 
magas adóterhek és a szicíliai hatalmi elit csekély politikai befolyása 
inkább a maffia megszilárdulását segítették elő, amiről az 1860-as 
évek egyre növekvő számú maffia-bűncselekményei tanúskodtak.  
A továbbiakban a politikai élet bizonyos szegmenseivel legaktívabban 
kapcsolatot kereső, majd az együttműködésből látványosan profitáló 
szicíliai Cosa Nostráról lesz szó, ugyanis a bűnszövetkezet fennma
radásának alapfeltételeként a hatósági személyekkel és a politikai elit 
egyes képviselőivel kiépített kapcsolatok hálózata azonosítható.
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5Az olasz stílusú szervezett bűnözés szívós fennmaradásának  
záloga: a hatósági és a politikai védőháló

Olaszországban 1876-ban kerültek először hatalomra a liberálisok, 
azaz a Történelmi Baloldal. A sziget választókerületeiben a különböző 
coscák (a bűnszövetkezet sejtjei) által támogatott politikusok bekerültek 
a parlamentbe. A szicíliai hatalmi elit aktívabb politikai szerepvállalásra 
tett szert, aminek mintegy „mellékhatásaként” az 1870-es évek végére 
a bűnszövetkezet már beépült a politikai rendszerbe is. Ehhez döntő
en három tényező járult hozzá, amelyekből levezethető, milyen okok 
táplálták a maffia fennmaradását.

Az első faktor a közbiztonság hiánya: a földbirtokok védelméhez 
nélkülözhetetlenné vált a maffiózók védelmi szolgáltatása, ezért a 
tulajdonosok kénytelenek voltak megegyezni a helyi coscákkal, ami 
egyúttal azt is feltételezte, hogy a földbirtokos protektora lett a javait 
védő maffiózónak. Ez a kényszerhelyzet teremtette meg az összefo
nódást a sziget politikusi gárdája és a maffia között.

Gaetano Mosca a szicíliai bűnszövetkezetet egy olyan elitként in
terpretálta, amely a leginkább képes volt előnyt kovácsolni a hatalmi 
ellentétekből és a dinasztikus államok gyengeségéből. Mosca szerint 
egy másik figyelemre méltó oka a tárgyalt kapcsolati háló kialakulá
sának a képviseleti rendszer Szicíliában való bevezetéséhez köthető.  
A maffia gyorsan felismerte az új politikai struktúrában rejlő előnyöket. 
Szolgáltatásai körét kibővítette a választások megszervezésével és 
a szavazatok garantálásával.17 A harmadik tényező, a választójog 
szorosan illeszkedik a képviseleti rendszer meglétéhez. Az 1880-as 
évek reformjai a tömegpolitizálás kezdeteit jelentették Olaszországban. 
Hatásukra még inkább kiéleződött az erőszak az ellenzék támogatóival 
szemben és megerősödött a maffia szerepe a választási folyamatban. 
A maffia könnyen befolyásolhatta helyi szinten a választások kimene
telét saját jelöltjeinek javára, mivel több maffiózó bérleti rendszerben 
művelte meg a földbirtokosok latifundiumait, a feles bérlet keretében 
tőlük függő parasztság szavazatait pedig gond nélkül ki tudták zsarolni 
politikai protektoruk számára.

A hangsúly nem a jelöltek programján volt: a maffiózók nem po
litizálni kívántak, hanem profitálva hathatós közreműködésükből, a 
megválasztott politikus befolyása révén hozzá akartak férni a hasznos 
információkhoz, a jövedelmező közmunkákhoz, közbeszerzési pályá
zatokhoz. A bűnszövetkezetnek lényegtelen, hogy a politikai spektrum 
melyik oldalán álló politikusokkal szövetkezik. A maffia támogatásának 
egyetlen megfontolási alapja a színtiszta pragmatizmus, vagyis, hogy 
az adott kapcsolati háló mekkora nyereséget és milyen természetű 
előnyöket produkálhat.18

A maffia és a politikusok együttműködése kölcsönös előnyökkel 
jár mindkét fél számára. A politikai protekcionizmus keretei között „a 
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6 szívesség szívességet teremt” elvnek megfelelően a politikusok és 
az állami tisztségviselők igyekeztek megszerezni az olyan közösségi 
erőforrások feletti ellenőrzési jogot, mint a munkalehetőségek, szerző
dések, engedélyek, segélyek és nyugdíjak.19 A minél szélesebb körű 
monopolizálással egy magántőke képződött, amit visszaforgathattak 
klienseik támogatására. Alkalmasint a lekötelezettek egy másik szíves
ség formájában megtérítették a befektetést. A klienspolitika modellje 
a maffiára alkalmazva csak annyiban változik, hogy a maffiózók ma
gántőkéje az erőszakon és a választások minden szintjének (község
tanácsi, regionális, általános) kontrollálásán nyugszik.20 Általában azzal 
a szívességgel honorálják patrónusuk segítségét, hogy befolyásuk, 
presztízsük vagy zsarolás útján elérik az illető győzelmét a választóke
rületében. A hatalmi pozícióba juttatott személy aztán különböző mó
dokon nyilváníthatja ki háláját: a fegyverviselési engedélyek kiállítása, 
a priuszok, figyelmeztetések megsemmisítése, a kényszerlakhelyről 
vagy rendőrségi őrizet alóli szabadulás, a bírák megvesztegetése a 
büntetőperekben, mind a politikusok által tett szívességek fajtáiként 
könyvelődtek el.21 Az állami megbízások, közbeszerzések, közmunkák 
híreinek kiszivárogtatása, a maffiózók vállalkozásainak kedvezőbb 
pályázati elbírálása szintén részét képezték a maffia által szállított sza
vazatok honorálásának.22 Ha a bűnszövetkezet érdekei úgy diktálták, 
kérhették „barátok” elhelyezését önkormányzati állásokban, a túl aktív 
rendőröktől pedig megszabadulhattak oly módon, hogy áthelyeztették 
vagy előléptetéssel, „felfelé buktatva” távolították el az illetőt.

A szicíliai politikai elit azon tagjaira, akik megválasztásuk érdeké
ben együttműködtek a maffiával, majd különböző előnyöket nyújtva 
kiterjesztették védőszárnyaikat a maffiózók fölé, a XIX. század végi 
olasz sajtó gyakran „maffiapolitikusokként” utalt. A továbbiakban a 
Cosa Nostra politikai kapcsolatrendszerének evolúcióját tekintem át, 
megemlítve néhányat az elhíresült „Homo patronusok” közül is.

Az olasz politikai élet egyes szereplői a maffia hálójában

A szicíliai maffia tevékeny szerepet vállalt a Történelmi Baloldal ha
talomra segítésében, amelynek legfőbb támogatói bázisa délen volt. 
A maffiózók már ekkor latba vetették szavazatszerző potenciáljukat 
Szicíliában. A Camorra esetében is találunk olyan periódusokat, amikor 
sikerült a kormányzat eszközévé válnia, például a Bourbon-dinasztia 
idején a nápolyi nép, a „szent csőcselék” körében élvezett befolyása 
és a közrend fenntartása révén. 1860-ban részt vettek a Bourbon-ura
lom összeomlásának előkészítésében és az Olasz Királysághoz való 
csatlakozás előmozdításában. Az ’Ndrangheta tevékenységei között 
is szerepelt kormánytisztviselők korrumpálása és a munkásszerve
zetekbe való beférkőzés. Az olasz politikai élet krémjével létesített 
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7kapcsolatrendszer kiépítésének és leghatékonyabb kiaknázásának 
mesterei mégis a szicíliai bűnszövetkezetből kerültek ki.

A baráti politikusok rendszere nem jelenti azt, hogy a maffiózók 
maradéktalanul megértenék és helyesen értelmeznék az olasz politika 
mechanizmusát. A legesélyesebb vagy az éppen kormánypozícióban 
lévő politikai formációval keresik az együttműködés lehetőségét, hiszen 
ők a legkönnyebben zsarolhatóak és korrumpálhatóak. Továbbá min
dig jól élesíthető fegyver a maffia kezében az olasz állam kezdetektől 
törékeny legitimitása, illetve az iparosodott észak és a felvevőpiacnak 
tekintett, sok tekintetben felzárkózásra szoruló dél dichotómiájának 
állandósulása.

A néhány liberális politikussal kialakított együttműködés struktúráját 
Mussolini fasiszta diktatúrája törte meg, amely vetélytársat látott a 
bűnszövetkezetben. Meggyőződése szerint a fasizmus a maffia je
lenléte miatt nem tudta megerősíteni pozícióit Szicíliában. Mussolini 
harca a Tiszteletreméltó Társaság ellen csak látszólag oldotta meg a 
problémát, így a II. világháború után a szervezet újra hallatott magáról. 

Egy rövid szeparatista epizódot követően a Cosa Nostra politikai 
orientációjának új alanya 1948-tól 45 éven át az Olaszország irányí
tásában meghatározó szerepet játszó Kereszténydemokrata Párt lett. 
A vallási és a családi értékek hangoztatása, a protekció elvére épülő 
helyi klikkek kialakulása a párt szicíliai köreiben, megteremthették az 
egyetértési alapot a Cosa Nostrával. 1950-ben kedvező fejleményekkel 
örvendeztették meg a maffiát: rendezték a földkérdést és beruházási 
programot indítottak a dél felzárkóztatására. A maffiózók számára 
világossá vált, hogy a nyereségforrásokhoz való hozzáférés már nem 
a Szicília korábbi politikai elitjét képező földbirtokosoktól, hanem a 
hivatásos politikusoktól függött. Ráadásul 1954-ben Amintore Fanfani 
véghezvitte a párt teljes modernizálását, önálló hatalommá, igazi 
tömegszervezetté alakítva azt. A kereszténydemokraták hatalmának 
visszaforgatható tőkéjét a munkahelyek, az engedélyek, a segélyek 
és a pályázatok elbírálása képezték, melyeket kiragadtak az önkor
mányzatok illetékességi köréből.23 A szigeten a maffia előretolt politi
kai bástyája a Giovanni Gioia, Vito Ciancimino és Salvo Lima alkotta 
triumvirátus volt. Mindhárman szicíliaiak és kereszténydemokraták.  
A nyomorúságos Corleonéból indult Ciancimino Palermo polgármesteri 
székéből, míg Lima parlamenti képviselőként egyengette a bűnszö
vetkezet útját. 

Egészen 1986-ig zavartalanul folytatták az együttműködést, amikor 
Giovanni Falcone és Paolo Borsellino vizsgálóbírók a híres csúcsper
ben elítéltettek több száz maffiózót. A törvényhozás eszközével szintén 
kemény fellépést tanúsítottak a szervezett bűnözés ellen. Salvatore 
Riina, a „főnökök főnöke” Salvo Limától várta a politikai közbenjárást a 
per ítéleteinek megsemmisítésére és a maffiaellenes törvények enyhí
tésére. Mivel nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, 1992-ben 
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8 a Cosa Nostra végzett Limával. Ekkor került a képbe Giulio Andreotti, 
Olaszország hétszeres miniszterelnöke és tiszteletbeli szenátora, akiről 
az igazságszolgáltatással együttműködő maffiózók azt állították, hogy 
a maffia érdekeit védte, személyes üzleti tárgyalásokat folytatott több 
főnökkel. A bizalmas viszony jeleként arcra adott csókkal üdvözölték 
egymást Riinával, és a szervezet berkeiben csak „Giulio bátyóként” 
emlegették. Az Andreotti elleni vádak között szerepelt egy 1979-es 
ügy is, miszerint megrendelte egy őt zsaroló újságíró meggyilkolását 
a Cosa Nostrától. A legnagyobb port kavart vádpont azonban a csúcs
perhez kapcsolódott: el kellett volna intéznie, hogy a Semmítőszék 
elnöke a maffiának kedvező „Ítéletmészáros” Carnevale bíró legyen. 
Mivel politikai szövetségesei kudarcot vallottak, Riina először megölette 
Limát, amit figyelmeztetésként szánt Andreottinak, aki az 1992-es vá
lasztásokon az olasz köztársasági elnöki pozíció legesélyesebb váro
mányosa volt, de a kétes hírű Limával való barátsága miatt alulmaradt 
ellenfelével szemben. A politikust 1999-ben felmentette a bíróság, de 
végérvényesen kompromittálódott a bűnszövetkezettel.

A Cosa Nostra az 1980-as években kezdett kiábrándulni a hatékony
ságukból sokat vesztett kereszténydemokrata partnereiből. Megindult 
a maffia újabb politikai útkeresése, szóba került a szeparatizmus 
felelevenítése is. Riina végső kétségbeesésében 1992–1993 éveiben 
vérfürdőt rendezett Olaszországban. Bombamerényletek elkövetésével 
zsarolta az államot. A két fél közötti tárgyalások valóságtartalma sokáig 
kérdéses volt. Egy egész per bontakozott ki az eseményekből, ahol a 
tanúk padjára szólították Nicola Mancino akkori belügyminisztert, illetve 
a jelenlegi köztársasági elnököt, Giorgio Napolitanót is. Napolitano 
megerősítette, hogy a Cosa Nostra 1993-ban valóban ultimátumot 
intézett az olasz államhoz. A merényletsorozat befejezését a Riina kö
veteléseit összegző lista, a „papellu” pontjainak teljesítéséhez kötötték. 
De Falcone és Borsellino 1992-es meggyilkolásával csak azt érték el, 
hogy körülbástyázták a maffiaellenes törvényeket, amelyek szigorán 
egyetlen politikus sem mer enyhíteni a bűnszövetkezetek javára.

Silvio Berlusconi milánói vállalkozót, a Forza Italia párt alapítóját, 
Olaszország korábbi miniszterelnökét szintén kapcsolatba hozták a 
maffiával. Az összekötő személyét szicíliai származású tanácsadójá
ban, Marcello Dell’Utri szenátorban azonosították, akit jogerősen hét 
év börtönbüntetésre ítéltek maffiás bűnszervezettel való külső együtt
működés miatt. Berlusconit egyelőre csak tanúként hallgatták meg 
az ügyben. Bebörtönzött maffiózók tettek olyan fenyegető utalásokat, 
amelyek egy esetleges megegyezést sejtettek a Cosa Nostra és a 
politikus között. 2002-ben a Berlusconi-kormány évente megújítandó 
dekrétumból állandó törvény szintjére emelte a maffiás bűnszövetkezeti 
részvételért járó szigorított börtönt. Az ellentmondásos intézkedések és 
kijelentések káoszában ma még nem tudni, mi az igazság Berlusconi 
és a maffia állítólagos kapcsolatait illetően.
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9A „maffiaállam” fogalmi keretének kritériumairól

A szicíliai bűnszövetkezet és az olasz politikai élet egyes szereplői 
közötti összefonódások ismeretében óhatatlanul felmerül a kérdés, 
hogy nevezhetjük-e Olaszországot maffiaállamnak? Napjaink károsan 
megtévesztő jelensége, hogy szinte korlátlanul sütik rá bármire vagy 
bárkire a „maffia” és a „maffiózó” bélyegét. Ahol felüti a fejét a korrup
ció, ahol kartellszerű megállapodások születnek, vagy családtagokat, 
barátokat hoznak előnyösebb helyzetbe, ott az érintettek összességé
ről rögtön mint maffiáról suttognak, miközben ehhez lényegi összetevők 
hiányoznak, mint a védelmi pénzek rendszere vagy az akciófilmekbe 
illő lövöldözések és gyilkosságok.

Ha a maffiabűnözés kiindulópontját, az olasz példát vizsgáljuk, 
választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy milyen jellemzők egyidejű 
megléte esetén használhatjuk a fogalmat az itáliai kontextuson 
kívül is. Az olasz szervezett bűnözői csoportok közös jellemzői ki
rajzolják a „maffia típusú bűnözés” jelentéstartalmát. A maffiás bűn
szövetkezetek nem válogatnak az eszközökben: a védelmi pénzek 
kivetésével a profitábilis javak és ágazatok, illetve az erőszak mo
nopolizálására törnek. A megfélemlítés jegyében járnak el, erkölcsi 
fenntartás nélkül gyilkolnak, zsarolnak riválisokat vagy ártatlanokat, 
korrumpálnak hatósági személyeket és politikusokat. A beavatási 
szertartást követően alávetik magukat a becsületkódex előírásainak, 
élnek az omertà, a vérbosszú, a kontrollált zsarolás módszereivel, 
illetve a kölcsönös szívességek rendszere és a vérségi vagy fiktív 
rokonság nyújtotta előnyökkel. Olaszország esetében így írhatóak 
le a fogalom első komponense, a „maffia”, illetve a maffiás bűnözés 
közös elemei. 

Diego Tajani ügyész és politikus már 1875-ös parlamenti beszédében 
rávilágított arra, hogy a szicíliai bűnszövetkezet nem legyőzhetetlen, 
de ha a helyi kormányzat eszközévé válik, felszámolását megnehezíti 
a politikusok és a hatósági személyek védőhálója.24 Megfordítva ezt a 
gondolatot, az eredmény ugyanaz lesz, mert a szívességek egymás 
közötti kicserélése feltételezi, hogy a kormányzat szintén a maffia jel
legű bűnszervezetek eszközévé degradálódik. Ez történhet zsarolással 
vagy érdekközösség fennállása révén. 

Szűkebb értelemben, pusztán a kritériumokat meghatározva, Olasz-
ország esetében akkor beszélhetünk maffiaállamról, amikor a poli
tikai elit bizonyos tagjai saját érdekeiktől vezérelve, ultimátumszerű 
fenyegetések nélkül, önként bocsátkoznak kockázatos tojástáncba 
a maffiás bűnszervezetekkel, hogy az általuk biztosított előnyöket 
kamatoztassák pozíciójuk megszerzésében, megtartásában, egyes 
gazdasági terrénumok monopolizálásában, illetve vagyoni helyzetük 
stabilizálásában. Más országokra kivetítve a jelenséget, az olasz 
maffiabűnözés sajátosságaival leírható bűnszövetkezetek és a helyi 
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0 politikai körök relációjában, a felsorolt kritériumok mentén kibontakozó 
együttműködés megléte utalhat egy „maffiaállamra”. 

De emlékeztetni kell arra a tényre is, miszerint az olasz politikai 
elitnek sem minden láncszeme korrumpálható, ráadásul a maffia csak 
alkalmi jellegű politikai intervencióra képes. A Cosa Nostra időszakosan 
próbálja meg befolyásolni a politikai döntéshozatalt, mint ahogy arra 
1992-93-ban bombamerényletekkel tett kísérletet a létét alapjaiban 
fenyegető törvények módosításáért, tehát szó sincs arról, hogy egy 
tényleges „árnyékkormányként” folyamatosan megszabná a törvény
hozás és a kormányzás direktíváit. Ennyire messzire nem érnek el 
még a polip csápjai sem. 

Ha nagyon szigorúan ragaszkodunk az imént felvázolt kritérium
rendszerhez, akkor kijelenthetjük, hogy az itáliai szervezett bűnözői 
csoportok már a XIX. században beépültek az államrendbe, hatékony 
szolgáltatásaikkal mindig megtalálták az utat az együttműködésre 
hajlandó hatósági személyekhez és politikusokhoz. Ilyen értelemben 
Olaszország „maffiaállamsága” létező, de pusztán periodikus valóság, 
amely nem hálózza be a politikai élet minden szereplőjét, csak azokat, 
akik megkockáztatják, hogy a kölcsönös előnyök és a lekötelezettség 
hálójában vergődve akár az életükkel fizessenek, amint olyan szí
vességet kérnek tőlük, amelynek teljesítéséhez befolyásuk már nem 
elegendő. Ezért még az itáliai körülmények között is publicisztikai túl
zásnak tartom a „maffiaállam” címkét. Különösen alkalmatlan az olyan 
országok belső viszonyainak jellemzésére, ahol az imént összegzett 
ismérvekkel rendelkező maffia típusú bűnözés jelenléte nem mutat
ható ki, és a maffiafogalom eredeti jelentéstartalma az átpolitizálás 
áldozatául esik.
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