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Folytatás a következő oldalon!

Eredetük a XVII. század elejéig 
tekint vissza. Az Edo-korban a feudális 
anarchia és a polgárháborúk következ-
tében rengeteg szamuráj vált mester 
nélküli csavargóvá, akik nagyrészt sze-
rencsejátékokból és fosz-togatásból, 
védelmi pénzszedésből tartották fönn 
magukat. Ebben az időben a Jakuzát 
még csak a szerencsejátékosok és az 
utcai kereskedők alkották.

A II. világháború után kezdtek 
klánokba szerveződni, és világméretű 
szervezetté erősödni. Mára a Jakuza 
a világ egyik legnagyobb alvilági szer-
vezetévé nőtte ki magát.
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Szumó A szervezetet teljesen áthatja 

a Japánra jellemző hierarchikus 
szerkezet; az élen az oyabun vagy 
más néven kumichō áll, aki a kobun-
nek, vagyis az alárendelteknek, 
követőknek adja az utasításokat.

A Jakuzát csaknem 100%-ban fér-
fiak alkotják, kevés nő tölt be jelentős 
szerepet a szervezetben, őket nee-
sanoknak, „nővéreknek” nevezik. Jó 
példa erre, mikor 1980-ban Kazuo 
Taokát, a Jamagucsi klán fejét meg-
gyilkolták, Fumiko nevű felesége 
vette át a család irányítását – bár csak 
igen rövid időre.

A jakuzákat méltán tették híressé 
a gyakran egész testüket betöltő 
tetoválásaik; gyakran klánjuk címerét 
is magukra varratják. Az efféle tetová-
lások, irezumik elkészítése nagyfokú 
precizitást igényel és akár több száz 
órát is igénybe vehet, mivel sokszor 
nem használnak árammal működő 
tetoválógépet, hanem kézi eszközök-
kel viszik a festéket a bőr alá. Maguk 
a tetoválások nem csak díszként szol-
gálnak, harc közben is arra valók, hogy 
az ellenfél figyelmét eltereljék. Annyi-
ra hírhedté tették őket a tetoválásaik, 
hogy sok fürdőt manapság tetovált 
japán férfiak nem is látogathatnak.

A Jakuza a világ egyik legrégibb bűnszervezete, ami Japánban jött létre.
Maga a kifejezés három számra, a 8-ra (ya), a 9-re (ku) és a 3-ra (za) utal. Ez egyébként egy kártyajáték Japánban, ami 
nálunk nagyjából a huszonegynek felel meg.
Ez többek közt azért jelentős, mert a szerencse meghatározó a jakuzák életében.
Érdekes ellentmondásnak tűnik, hogy a rendőrség kérésére a japánok erőszakos csoportulásoknak nevezik őket, de ők 
maguk  „nagylelkű szervezeteknek” hívják magukat.

Eredetük A jakuzák világa
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Az alvilági

Szervezeti berendezése

A Jakuza felettébb összetett szer-
vezeti berendezkedéssel bír. A 
kumichō alatt a saiko komon, vagyis 
vezető tanácsadó és a so-honbucho, a 
székház vezetője állnak, alattuk pedig 
a wakagashira, aki egy adott területen 
felügyeli a bandákat a fuku-honbu-
choval együttműködve. A jamaguchi-
klán például közel 2500 vállalatot és 
500 Jakuza bandát irányít.

Tetoválások

,
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A yakuzát legfőképp az külön-
bözeti meg versenytársaitól, az olasz 
maffiától vagy épp a kínai triádoktól, 
hogy nem egy titkos szervezet; sok 
jakuza szervezetnek saját irodája is 
van, aminek bejáratánál egy fa cégér 
jelzi az adott csoportosulás nevét 
és emblémáját. A tagok sokszor 
nyilvánosan is megmutatják magu-
kat a közönségnek különböző fesz-
tiválokon, matsurikon.

A Jakuza 24 piramisszerű struk-
túrából áll, tagjai elérik a 80-100 
ezres létszámot. A legtöbb taggal az 
1915-ben létrejött Jamagucsi-gumi 
rendelkezik. A jakuzák 45%-a ebbe a 
családba tartozik, a több mint 45 ezer 
tag hozzávetőleg 750 klánba tömörül. 
A második legnagyobb család, a 
Szumijosi-Rengo 10 ezer taggal és 177 
klánnal bír. Jelenlegi ojabunja (vezére) 
Sigeo Nisigucsi. A harmadik legna-
gyobb jakuza család az Inagava-kai, 
7400 taggal, ez a szervezet 313 klánt 
foglal magába. A negyedik legna-
gyobb jakuza család a Toua Juai Dzsi-
gyo Kumiai. 1948-ban alakult, 1000 
tag alkotja, ami 6 klánt tesz ki.

Órákkal a 2011. március 11-i első, 
a Richter-skála szerinti 8,8-as erősségű 
földrengés után Japán két nagy 
bűnszervezete lendült akcióba, és 
teherautókkal, valamint egyéb közle-
kedési járművel vizet, ételt, takarókat 
szállítottak a katasztrófa-sújtotta 
övezetbe.
Egy nappal a földrengés után a har-
madik legnagyobb szervezet, az 1948-
ban alapított Inagava-kai huszonöt 
teherautónyi elemet, zseblámpát, 
papírpelenkát, és a mindennapi 
élethez szükséges dolgokat szállított 
a Tohoku-régióba, ami körülbelül száz 
tonna ellátmánynak felel meg.
Az Inagavai-kait erős gyökerek kötik a 
földrengés sújtotta területekhez. Az 
Ibaraki-prefektúrában fekvő Hitacsi-
naka városba ötven tonna humani-
tárius ellátmányt küldtek, valamint a 
szervezet teherautói Fukusimába is 
szálíltottak.

Tabuk nélkül?

A beszédes számadatok

A Jamagucsi-gumi, a legnagyobb jaku-
za-szervezet országszerte kinyitotta 
irodáit a köz számára, és az Inagavai-
kaihoz hasonlóan diszkréten, minden 
hírverés nélkül számos teherautónyi 
ellátmányt küldött a rászorulóknak. A 
Jamaguchi-guminak egyébként nem 
ez volt az első ilyen akciója. Tizenhat 
éve, az 1995-ös kobei földrengés 
kapcsán is hasonló módon látta el a 
katasztrófa sújtotta területeket, és 
osztotta szét az ellátmányt a helyiek 
között.

A segítőkész bűnözők

Tetoválások

Az igencsak szembeötlő tetová-
lások mellett a szervezet igen jel-
legzetes rituálékkal is rendelkezik. 
Ilyen például az ujjlevágás. Ilyenkor a 
törvényszegőnek le kell vágnia a kisuj-
jának az első ujjpercét a bal kezén, és a 
levágott darabot át kell adnia felette-
sének. Ez a szokás még a régi időkből 
ered; a megcsonkított delikvens az 
ujjperc hiányából kifolyólag gyengéb-
ben tudta csak szorítani katanájának 
markolatát.
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