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Bosozoku Manapság a boszozoku alatt Nyugaton a japán házi tunin-
got értik, holott ez a szó jóval többet takar, mint aminek tű-
nik. Ez egy életérzés, pontosabban egy életstílus, amit csak 
a motorosok élhetnek át Japánban. De honnan is alakult ki 
ez a szubkultúra? Milyen múltja és jelene van? Illetve hogyan 
hatott a mangákra és az animékre?Írta: Iskariotes



Története

1950-1972 Villám klánok

A japán folklór úgy tartja, hogy a II. 
világháború után sok kamikaze pilóta 
nem tudott visszailleszkedni a békés hét-
köznapok kerékvágásába, ezért izgalmat 
kerestek maguknak, amit leginkább az 
extrém motorozásban találtak meg. Az 
ilyen pilótákból összeverbuválódott cso-
portokat a rendőrség először kaminaridzo-
kunak (villám klánoknak) nevezte el. Bár 
az egész országban elterjedt a motoros 
kultúra Mijagi és Niigata prefektúrák fölé 
nem nagyon mentek, hiszen ott az időjárás 
még nyáron sem elég kedvező. Sőt mivel 
a telek egészen kemények szoktak lenni 
Japánban, így a motorosok télen visszavo-
nulnak (leszámítva pár nagyon délen lévő 
csoportot). 

években akár 100 fős csoportban is járták 
az országot, és nem nagyon fizettek út-
használati díjat. Újévi felvonulásaik pedig 
szinte tradíciónak számítottak. Csúcs évek-
ben a különböző bandák összesen több 
mint 42.000 tagot számoltak. A felduzzadt 
szubkultúrában már nem csak a hagyomá-
nyos motorosok képviseltették magukat: 
megjelentek a robogósok, majd egyre töb-
ben kezdték kocsijukat is átalakítani. Mint 
már fentebb írtam fiatalok (késő közép-
iskolások) is megjelentek ezekben a tár-
saságokban, így a motoros bandázás már 
a középiskolában elkezdődött. Sokszor a 
diákok ilyen csoportokban akarták megvé-
deni az iskolájukon esett becsületsértést. 
Ezt a korszakot és életérzést örökíti meg 
a 2002 és 2013 közt futott Bakuon Retto 
manga, amely a seinen kategóriába tarto-
zik, szóval a motoros bandázás keményebb 
oldala kap hangsúlyt benne.
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1972-1978 Kialakulás

A szigetországi média 1972-ben hasz-
nálta először a boszozoku szót az egyre 
több taggal rendelkező és agresszívabbá 
váló motoros bandákra. Ekkoriban össze-
sen 28.000-en tartoztak valamilyen boszo-
zoku bandába. Az egész Tojama prefektú-
rában kezdődött, ahol zavargások törtek 
ki, melyek élére a motoros bandák álltak. 
Ekkoriban kezdtek el maguknál baseball 
ütőket és Molotov-koktélokat hordani. 
Nem meglepő módon az egyre jobban 
szaporodó felfegyverkezett csoportok 
ezekben az években véres utcai összecsa-
pásokban vezették le feszültségüket. Ezek 
a harcok egészen 1978-ig tartottak. 

1978-1990 Aranyévek 

A japán gazdasági csoda és gazdago-
dás itt is megjelent. 
Egyre több család lett 
módosabb, így egyre 
több fiatal tudott ma-
gának motort szerezni, 
tehát könnyebben 
tudtak csatlakozni eh-
hez az ellenkultúrához. 
Ekkorra a bandák közti 
nagy összecsapások is 
ritkultak, békesebbé 
váltak. így még több 
tinédzser csatlakozott 
hozzájuk. Ezekben az 

„Ezekben az években 
akár 100 fős csoport-
ban is járták az orszá-
got, és nem nagyon 
fizettek úthasználati 

díjat. Újévi felvonulása-
ik pedig szinte tradíció-

nak számítottak.”



A csoportokat az úgynevezett szentósa 
vezeti, ő irányítja a különféle felvonuláso-
kat, senki nem előzheti meg a csoportból. 
Illetve ha beszélni kell a hivatalos közeggel, 
akkor azt a szentósa teszi meg, másnak 
erre nincs joga.

A 80-as években alakult ki a mára már 
klasszikusnak számító stílusuk is. Ez legin-
kább annak köszönhető, hogy megjelen-
tek a bandákban a nők (Elnevezésük: Ladi-
es). Ez nem csak a ruházkodást alakította 
át, hanem a motorokat is ekkortól kezdték 
egyre jobban cicomázni a férfiak. Így meg-
jelentek a hinomaruk, olyan feliratokat 
festettek a motorokra, mint: hazafiasság, 
tisztelet a császárnak, fekete uralkodó 
vagy kamikaze. A motorokat általában 
több nagyobb kipufogóval szerelik fel, 
a szélvédőket is túlméretezik valamint a 
kormányokat is chopper szerűvé alakítják 
át, de hatalmasra cserélik a spoilereket is. 

A lányok hozták be, majd a fiúk is ha-
mar átvették az orvosi maszk hordását, 
természetesen ezek is erősen átalakítva je-
lentek meg. Viseltek még taszukit is, mely 
alatt tipikusan a háton kereszteződő pán-
tokat, sálakat vagy madzagokat értünk. 

Ezek a kiegészítők és ruházatok a csoport-
hoz tartozás érzését erősítették a tagok-
ban, ahogy a graffitik, tagek vagy matricák 
is, melyek megjelenésével a különböző 
bandák területei is behatárolhatóak lettek. 
A fiúk kinézete erőteljesen megváltozott: 
egyre többen készíttettek maguknak 
dauert, ruhájukat hímzések lepték el (ér-
demes felidézni például Dandy kinézetét a 
Space Dandyből). 

1990-2002 Hanyatlás kezdete

Elsőként még nem is a jogszabályok, 
hanem a divat tántorította el a fiatalokat 
a motorozástól. A fiúk egyre nagyobb 
része kezdett igényesebb és drágább 
ruhákat hordani, amihez már nem illet a 
motorozás.

2002-ben a kormányzat egyre nagyobb 
és nagyobb erőket mozgósított a bandák 
megfékezésére. 2004-ben olyan törvényt 
fogadtak el, ami bünteti a csoportos moto-
rozást, így az ilyen bandák már önmaguk-
ban is bűncselekménynek számítanak. A 
törvény már a motorok átalakítását illetve 
az átalakítottak tankolását is tiltja, sőt 
azokra is lesújt a törvény szigora, akik kü-
lönböző ruházati kiegészítőkkel látják el a 
motorosokat. A törvény indokolása szerint 
az átalakítás veszélyezteti a többi közleke-
dő biztonságát, illetve a hangos kipufogó-
csövek túlságosan is nagy zajkibocsátást 
eredményeznek. 

A motoros csoportok próbálnak jogi 
kiskapukat találni: egyik kedvenc megoldá-
suk a tömeges motorozásra a „csoportos 
városnézés”. 
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Ezeken kívül népszerű különböző rakéta 
elemekkel tarkítani valamint régiónként 
és bandánként is más színűre festeni a 
járgányt. Nem ritka, hogy a motorok olyan 
kivilágítást kapnak, amivel mozgó kará-
csonyfák benyomását keltik. 

A nacionalista vonalat tovább erősítet-
te, hogy egyre jobban elterjedt a fekete és 
a kék szín használata, így egyes csoportok 
inkább tűntek militáns csoportnak mint 
motorosnak. Ekkoriban kezdtek elterjed-
ni a noheru típusú sisakok is (leginkább a 
mentősökön lehet látni ilyen fejfedőt), de 
a nyakban hordott horgok is divatosak let-
tek a tagok közt.

Megjelent a tokkofuku viselet, mely 
bandánként egységes overált jelentett. A 
tokkofuku eredetileg a kamikaze pilóták 
ruháinak neve volt, így ennek hordásával 
visszaköszön a boszozoku ötvenes évek-
ben lefektetett alapja.

„2004-ben olyan törvényt fogadtak el, ami bünteti a 
csoportos motorozást (...) A motoros csoportok pró-

bálnak jogi kiskapukat találni: egyik kedvenc megoldá-
suk a tömeges motorozásra a „csoportos városnézés”.”



A rendőrség legújabb taktikája az, 
hogy a különböző csoportokra neveket 
aggatnak, melyeket a médiában is hasz-
nálnak rájuk.

 Így az utóbbi időben olyan nevek je-
lentek meg a hivatalos kiadványokban, 
mint a „csótány csoport” vagy a „nyúlbé-
lák klubja”. El lehet képzelni, hogy abban 
a társadalomban, ahol minden a tisztelet 
alá van rendelve ez milyen hatást vált ki a 
tagokból. Ennek köszönhetően a taglét-
számok erősen csökkentek, továbbá a kor 
összetétel is felfelé tolódott. Régebben 
zömmel a 20-as korosztály képviseltette 
magát, a kétezres években pedig főként 
a 30-as 40-es éveiben járó emberek jelen-
tek meg a bandákban. Ma már csak szűk 
10.000-en vannak, akik ezt az életstílust 
művelik a szigetországban. 

Gördülő: Az ide sorolt versenyzők a hosz-
szú, kanyargós, hegyi szerpentines utakon 
versenyeznek. A cél pofon egyszerű: feljut-
ni egy magas hegyre, majd onnan le.

Drift: Itt a lényeg a vezetéstechnikán van, 
pontosabban azon, hogy a szándékosan 
alul kormányzott járműveket a pilótája 
uralni tudja. Ez nagyon látványos sportág, 
hiszen a motorok itt is haladnak, de legin-
kább úgy, hogy egy centimétert sem tesz-
nek meg egyenesen. 

Zerojon: Alapvetően gyorsulási versenye-
ket tartanak, hosszú egyenes szakaszokon, 
jobb esetben versenypályákon, de az igazi-
ak bevásárlóközpontok üres parkolóiban 

vagy rakpartokon teszik mindezt. A ver-
senytáv negyed mérföld, körülbelül 402 
métert jelent. 

Életérzés tipusok

Janki: Kimondottan középiskolás korú fia-
talokból álló csoportokat jelöl. Erről lehet 
elmondani, hogy a leghomogénebb cso-
port, hiszen egy iskolából valók a diákok. Itt 
nem is igazán a motorozáson van a hang-
súly, sokkal inkább a csoporton. A valahová 
tartozás érzése a fontos. Természetesen, 
ha az iskola becsülete veszélyben forog, 
akkor azt megvédik. 
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Csoport kategóriák

Régebben a motoros bandák közt nem 
sok különbség volt, de a kilencvenes évek-
ben megindult egyfajta rétegződés vagy 
legalábbis az egységes boszozoku kultúra 
tagjai egyre jobban specializálódtak. A 
boszozoku csoportokat így két különböző 
halmazra oszthatjuk. Az első csoportba 
azok tartoznak, akik csupán magát a mo-
torozást szeretik illetve a motorokat feltu-
ningolják, belőlük van kevesebb és kisebb 
veszélyt is jelentenek. A másik halmazban 
az úgy nevezett versenyző csoportok talál-
hatóak, akik különböző illegális versenye-
ket tartanak, a rend őrei leginkább ezeket 
a típusú csoportokat próbálják lefülelni. 

Versenyző típusok

Rulett: Ha valakiket tényleg nem szeret a 
japán közlekedési rendőrség, akkor azok 
az ilyen csoportok. Ők általában a váro-
sokban található hosszú egyenesekben 
versenyeznek egymással vagy a városokat 
elkerülő körgyűrűkön mérik össze tudásu-
kat. Mivel egyszerre többen versenyeznek 
más közlekedőket is könnyen veszélybe 
sodorhatnak. 

„...a kilencvenes években megindult egyfajta réteg-
ződés vagy legalábbis az egységes boszozoku kultúra 

tagjai egyre jobban specializálódtak.”



Jankee: Itt alapvetően az amerikai filmek-
ben látott motoros bandák japán megtes-
tesülését lehet látni. Egy-egy csoportba 
akár több százan is tartozhatnak, csopor-
tosan vonulnak egyik helyről a másik hely-
re. Állandó munkájuk nem nagyon van, így 
a fekete-szürke gazdaságban tevékeny-
kednek vagy egész egyszerűen illegális 
úton szerzik be a megfelelő pénzeket az 
életstílusuk fenntartásához. 

Gang szervezetek: Míg a jankee típusú 
bandák úgy-ahogy próbálnak legálisan 
tevékenykedni, addig ezek a csoportok 
kimondottan az alvilági utánpótlás akadé-
miáját alkotják. Tagjaik általában droggal 
csencselnek vagy a különböző jakuza klá-
noknak teljesítenek futárszolgálatokat. Az 
ilyen csoportok már 1977 óta léteznek és 
stabilan tartják magukat. 

Boszo csoportok: Általában hétvégenként 
gyűlnek össze: vagy egy városban vonul-
gatnak vagy egy túrát teljesítenek. Mivel 
csoportban motoroznak így eléggé hango-
sak és veszélyesek is a közlekedőkre néz-

toros, annak ajánlom ezt a filmet. Light 
novel, manga és egy 102 perces mozifilm 
dolgozza fel a Kamikaze Girls történetet. 
A cselekményben két fiatal lány található, 
az egyik Momoko, aki egy kisvárosban él 
egyedüli lolita fanként, míg Ichiko egy női 
motoros banda vezetője. A feldolgozás 
eme két totálisan ellentétes szubkultúrájú 
lány barátságát dolgozza fel. 

A Shonan Junai Gumi Tooru Fujisawa 
egyik első mangája, ami 1990 és 1996 
közt futott, megélt egy OVA feldolgo-
zást és egy live actiont is. Bár eleinte gag 
mangaként kezdte pályafutását az évek 
alatt egyre komolyabb kérdések kezdtek 
kibontakozni a lapok oldalán. Sokak számá-
ra azért lehet igazán fontos e képregény, 
mert itt tűnik fel a Great Teacher Onizuka 
fő karaktere Onizuka Eikichi. Természete-
sen ez a szubkultúra nagy szerepet kap a 
GTO-ban is. 

Híresebbek közül a Gantzban, a Fruits 
Basketben, az Akirában, de más alko-
tásokban is felbukkan a boszozoku, így 
láthatunk erre való utalásokat a Golden 

Boyban vagy a Durararában is. Van, hogy 
csak egyes karakterek képében jelenik 
meg a motoros motívum: például a Yu Yu 
Hakushóból Kuwabara, vagy a Redline és a 
Space Dandy főszereplői is nagyon hason-
lítanak a motoros nehézfiúkra, főként ami 
a hajukat illeti. 

A japán variety műsorban az 1996-óta 
futó Mecha-Mecha Iketeru!-ben is szere-
pelnek boszozoku karakterek, akik általá-
ban a területükön lévő szumós iskola tag-
jaival akasztják össze bajszaikat. 

Több japán zenei együttesen is érződik 
a boszozuko iránti rajongás, például a Gui-
tar Wolf vagy a Kishidan együtteseken. De 
még a Kunio-kun videojátékban is feltűn-
nek motoros bandák.
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ve. Céljuk leginkább a polgárpukkasztás, 
mondhatni ők így vezetik le a feszültséget 
egy-egy hét után. 

Kjukuruma: Ez a fajta csoport alakult meg 
legkésőbb, egész pontosan 2002-ben. 
Tagjaik általában már középkorúak, a vete-
rán kocsik és motorok iránt érdeklődnek, 
azokat újítják fel vagy alakítják át a saját 
ízlésük szerint. Ezek a csoportok inkább 
tűnnek retro/vintage klubnak semmint ve-
szedelmes motoros suhancoknak. 

Popkultúrában

Természetesen ahogy ez lenni szokott, 
a film, a manga és az anime műfajok is 
felfedezték maguknak ezt a szubkultúrát. 
Van, hogy csak egyes elemeket vesznek át, 
de van hogy komplex cselekmény/törté-
net is ebben a kultúrában játszódik. 

Az első ilyen alkotás egy dokumen-
tumfilm volt még 1976-ból, címe God 
Speed You! Black Emperor. Aki kíváncsi 
egy formálodó szubkultúrára és eszmé-
letlenül japán függő vagy csak nagy mo-


