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Tekiya (的屋 vagy テキ屋)

				A	tekiya	a	bakutóval	közösen	az	egyik	legrégebbi	
műfaj,	amiben	a	jakuza	utazik,	és	ez	pont	a	Toku-
gava-sógunátus	alatt	alakult	ki.	A	tekiyázó	csopor-
tok	 általában	 bizonytalan	 eredetű	 termékekkel	
kereskednek.	 Így	 a	 hamis,	 lopott,	 csempész,	 or-
gazdaként	 szerzett	 javakat	 adják	 el	 a	 gyanútlan	
vevőknek,	vagy	vetetik	meg	a	boltokkal.	A	tekiya	
csoportok	szokták	megszervezni	a	különböző	ma-
curikon	kitelepülő	árusok	védelmét,	illetve	odafi-
gyelnek	a	zsebesek	működésére	is.

 A legtöbben jakuzaként (hiragana: やくざ 
vagy katakana: ヤクザ) ismerik, sokan csak úgy 
hivatkoznak rájuk, hogy gokudō (極道, „az extrém 
út”), a hivatalos hatóságok pedig bōryokudannak 
(暴力団), azaz erőszakos csoportoknak nevezik. 
Magukat előszeretettel ninkyō dantainak (任侠団
体/仁侠団体 kb: lovagi szervezetnek) hívatják. De 
mennyi az igazság a filmekből, mangákból, eset-
leg a bűnügyi hírekből ismert maffiózókról?

Őrült kezdetek

	 A	jakuzát	szeretik	több	száz	éves	szervezet-
nek	beállítani,	de	ez	így	egy	fantazma.	A	legkoráb-
bi	 olyan	 bűnözési	 irányzat,	 amit	 esetleg	 a	 japán	
maffiának	 lehet	 nevezni,	 az	 a	 kabukimono	 vagy	
más	néven	a	hatamoto	yakko	volt.	Ez	az	életstílus	
a	Muromachi-kor	 (1336-1573)	végén	 jelent	meg,	
fénykorát	pedig	a	Keichō	korszakban	(1596-1615)	
élte.
	 A	furcsa	és	az	őrült	szavak	elegyét	adó	ki-
fejezés	egyfajta	életfelfogást	volt	hivatott	 jelez-
ni.	 Követőik	 legtöbbször	 lecsúszott	 szamurájok,	
roninok	vagy	egy-egy	nemesi	család	sokadik	gyer-
mekei	 lettek.	 De	 volt	 köztük	 sok	 nő	 is,	 többek	
közt	maga	Izumo	no	Okuni	(1572-?),	a	kabuki	szín-
házirányzat	 alapítója.	 Kimonójuk	 cifra,	 valamint	
hivalkodó	 és	 színes	 volt.	 Utcákon	 randalíroztak,	
ittak	és	énekeltek.	Mivel	nem	volt	biztos	jövedel-
mük,	 így	 gyakorta	 fosztogattak,	 zabráltak	 vagy	
éppen	a	helyiektől	 zsaroltak	ki	pénzt.	A	Tokuga-
va-sógunátus	(1603-1867)	végül	1686-ban	a	„Na-

gyobb	és	kisebb	istenek”	nevű	csoport	több	mint	
11	vezetőjét	és	200	tagját	mészárolta	le.	Ezzel	az	
irányzat	gyakorlatilag	megszűnt.

Hősi kezdetek

	 Természetesen	a	fenti	eredet	minden,	csak	
nem	hősies.	A	 jakuza	nem	is	ezzel	szokott	házal-
ni,	hanem	egy	másik	eredet	mítoszt	propagálnak.	
Ebben	a	verzióban,	ők	a	Robin	Hoodok,	a	szegé-
nyek	és	gyengék	oltalmazói	a	kapzsi	és	emberte-
len hatalommal szemben.
	 A	 XVII.	 század	 során	 Japán	 megváltozott.	
Egy	hosszú	és	békés	korszak	vette	kezdetét.	En-

nek	egyik	következménye	az	lett,	hogy	a	különbö-
ző	daimjók	egyre	kevesebb	szamuráj	szolgálatára	
tartottak	 igényt.	 Az	 elbocsájtott	 harcosoknak,	
akiknek	nem	volt	többé	biztos	egzisztenciájuk	új	
jövedelemforrás	után	kellett	nézniük.
	 Többen	 személyes	 testőrökké	 váltak	 egy-
egy	 gazdag	 kereskedő	mellett,	mások	 az	 árukat	
védték.	De	 voltak	olyan	 roninok	 is,	 akik	fizetség	
fejében	egy-egy	városban,	 városnegyedben	üze-
melő	 boltok,	 fogadók,	 kocsmák	 védelmét	 látták	
el.	 A	 szó	 szoros	 értelmében	 védelmi	 pénzt	 kap-
tak.	Ekkor	alakult	ki	a	jakuzák	mottója,	amit	a	mai	
napig	előszeretettel	emlegetnek:	„Segíts	a	gyen-
géknek,	állj	szembe	az	erősekkel!”

Stílusteremtés (1600-1868)

	 A	 XIX.	 század	 végéig	 nagyon	 nehezen	 be-
szélhetünk	szervezett	bűnözésről,	tehát	a	jakuzá-
ról.	Ezen	idő	alatt	leginkább	az	alapvető	irányza-
tok	 vagy	éppen	mára	már	klasszikusnak	 számító	
jakuza	szokások	alakultak	ki.

	 A	 létrejövő	 jakuzához	alapvetően	az	érint-
hetetlenek,	tehát	a	burakumin	csoporthoz	tarto-
zó	emberek	szegődtek.	Sok	veszíteni	valójuk	nem	
volt	 már,	 így	 is	 a	 társadalom	 legalján	 éltek.	 Bár	
már	a	XIX.	század	óta	hivatalosan	nincs	ilyen	osz-
tály,	a	mai	napig	is	érezteti	a	hatását,	ha	valakinek	
az	őse	burakumin	volt.	Ezért	a	jakuza	körökben	ez	
manapság	 is	népszerű,	 a	 tagság	60-70%-t	ők	 te-
szik ki.
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bárhová	 is	 ment,	 az	 adott	 közösség	 látta,	 hogy	
szerencsejátékos	 volt,	 tehát	 törvényt	 sértett,	
másrészt	a	többi	bakutós	is	rögtön	látta,	hogy	ez	
egy	rossz	adós.	Napjainkra	más	értelmet	nyert	az	
egész	 testet	 beborító	 tetoválás.	 Viselője	 meg-
mutatja,	hogy	bírja	a	fájdalmat,	hiszen	a	bőre	alá	
szúrják	a	színező	anyagot,	valamint	azt	is	bizonyít-
ja,	hogy	elég	pénze	volt	egy	ilyen	nagy	és	színes	
alkotás	elkészíttetéséhez.
	 Mára	már	főleg	a	pacsinkó	termek	üzemel-
tetését	vezetik,	illetve	ők	a	mindenhol	felbukkanó	
bukik	 is,	de	a	 sportban	előbukkanó	bundázást	 is	
ők	szervezik	meg.	

	 A	különböző	tekiya	csoportok	az	országban	
egyre nagyobb befolyással kezdtek rendelkezni, 
mivel	egyre	nagyobb	vagyonuk	 lett.	 Erejüket	mi	
sem	bizonyítja	 jobban,	mint	 hogy	 vezetőik	 a	 só-
guntól	vezetéknevet	kaptak,	sőt	vakizasi	viselését	
is	engedélyezték	számukra.

	 Ennek	 a	 kornak	 egyik	 legnagyobb	 alakja	
volt	 Kunisada	 Chūji	 (1810-1851).	 Chūji	 arról	 vált	
híressé,	 hogy	 segítette	 a	 szegényeket,	 de	 elég	
nagy	 lókötő	volt,	 így	végül	keresztre	feszítették,	
holtestét	pedig	300	katona	vigyázta,	nehogy	tisz-
telői	 elvigyék.	 1999-ben	a	 japán	posta	emlékbé-
lyeget adott ki tiszteletére.

Bakuto (博徒)

	 A	szerencsejátékban	utazó	bakuto	csopor-
tok	már	nagyon	más	megítélés	alá	estek	a	ható-
ságok	 részéről.	 Japánban	 már	 a	 VII.	 század	 óta	
tiltva	van	a	szerencsejáték,	mint	látható	hatalmas	
sikertelenség	övezi.	Míg	a	tekiya	csoportok	a	tör-
vényesség	szürke	zónájában	mozogtak,	addig	ők	
minden	értelemben	kívül	 voltak	azon.	Mivel	 tör-
vénytelen	dolgot	űztek,	ezért	a	város	falain	kívül	
vertek	tanyát.	Üresen	álló	farmokon,	magára	ha-
gyott	 szentélyekben	 vagy	 a	 szó	 szoros	 értelmé-
ben	barlangokban	fogadták	a	játékosokat.	Legin-
kább	kockáztak	és	kártyajátékokat	űztek.	Közülük	
is	kiemelkedett	egy	kártyajáték,	az	oicho-kabu.	A	
Black	Jackhez	hasonlító	játékban	a	legrosszabb	ki-
osztás	a	8+9+3-as,	tehát	a	ya(ttsu)+ku+sa(n)	vagy	
egyszerűbben	JaKuZa,	és	ez	adta	a	 japán	maffia	
nevét.			

	 Mivel	a	hatóságok	látómezőjétől	távol	dol-
goztak,	 így	a	saját	védelmükről	 is	maguknak	kel-
lett	 gondoskodniuk.	 Elkezdtek	 alkalmazni	 kard-
forgatásban	 jártas	 egyéneket,	 hogy	magukat	 és	
a	 vendégeiket	 védeni	 tudják,	 másrészt	 pedig	 a	
tartozás	 behajtásához	 is	 jól	 jöttek	 az	 ilyen	 urak.	
Ide	vezethető	vissza	az	ujj	amputálás	is,	azaz	a	yu-
bitsume.	A	klasszikus	kardfogásnál	az	alsó	három	
ujjon	van	a	teher,	 így	ha	a	kisujjból	hiányzik	egy-
két	perc,	nehezebben	tud	vívni	az	érintett,	és	job-
ban	 rászorul	a	 többiek	 segítségére	egy-egy	harc	
során. 

	 Bár	 a	 hatóságok	 nem	 szerették	 a	 szeren-
csejátékot	üzemeltetőket,	ez	nem	jelentette	azt,	
hogy	mindig	harcoltak	is	ellenük.	A	játékosok	közt	
sokan	adósságokba	verték	magukat,	de	a	bakuto	
emberei	 tudtak	 segítséget	 nyújtani!	 Különböző	
építkezésekre	 szervezték	 ki	 őket	 –	 kvázi	munka-
erő	kölcsönzőként.	A	 játékos	által	 keresett	 jöve-
delem	egyenesen	hozzájuk	vándorolt.	Arról	is	van	
feljegyzés,	 hogy	 a	 helyi	 daimjó	 emberei	 bízták	
meg	 a	 szerencsejátékosokat,	 hogy	 egy-egy	 épít-
kezés	közelében	üssenek	tábort.	A	szerencsétlen	
munkások	a	nap	végén	ott	tudták	eljátszani	a	kis	
pénzüket,	hamarosan	már	tartozást	is	felhalmoz-
tak,	mehettek	 adósságot	 ledolgozni.	 A	 bökkenő	
csak	az	 volt,	 hogy	kevesebb	pénzért	 tudtak	dol-
gozni,	mivel	a	helyi	nagyúr,	így	rendelkezett.	A	da-
imjó	tehát	olcsóbban	tudott	építkezni,	a	bűnözők	
pedig	hosszú	időre	kaptak	adósszolgákat.
	 Pont	innen	ered	egy	másik	klasszikus	jakuza	
stílusjegy,	a	 tetoválás	 is	 (irezumi).	A	 rosszul	fize-
tő	adósokra	egy	kör	alakú	tetoválást	varrtak.	 Így	
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A	nagy	gazdasági	világválság	(1929-1939)	az	em-
bereket	 ínségbe	 lökte,	 nehéz	 volt	 újabb	 javakat	
szerezni.	 Az	 erősen	 militarista	 politikát	 folytató	
ország	pedig	folyamatosan	szívta	el	a	fiatalokat	a	
jakuza	elől.

	 De	itt	is	voltak	olyan	momentumok,	amiket	
a	 jakuza	pozitívan	 tudott	megélni.	A	 folyamatos	
terjeszkedésnek	 hála	 egyre	 több	 helyen	 tudtak	
jelen	 lenni.	 A	 gazdasági	 világválság	 idején	 sok	
nincstelen	fiatal	került	az	alvilági	életbe,	mert	ha	
tisztességet	 nem	 is,	 de	 megélhetést	 biztosított	
számukra.	Az	egyszerre	megjelenő	sok	új	tag	vál-
tozást	generált	a	szervezet	életében,	így	az	egyre	
fegyelmezettebb lett.

Megszervezve (1868-1920)

	 A	Meiji-restauráció	 (1868)	miatt	 az	 éppen	
kialakuló	jakuza	világnak	komoly	kihívásokkal	kel-
lett	 szembenéznie.	 Az	 országba	 sok	 kétes	 alak	
érkezett,	 akiknek	 mind	 volt	 lőfegyverük,	 ezzel	
szemben	nekik	nemrég	még	a	hosszú	kard	visele-
te	is	törvénytelen	volt.	Az	addig	egy	nemzetiségű	
császárság	pár	évtized	leforgása	alatt	egy	kozmo-
polita	 birodalommá	 vált;	 így	megint	 csak	 sok	 új	
kalandor	 jött	a	 jakuzák	 földjére.	Végezetül	nem-
csak	áruk	érkeztek	a	kikötőkbe,	de	új	eszmék	is.	Az	
iparosítás	lázában	égő	ország	gyáraiban	dolgozó	
munkások	elkezdtek	szakszervezeteket,	valamint	
támogató	egyesületeket	létrehozni.	A	jakuzát	ez-
zel	kiszorították	az	üzemek	világából.

				Mindez	mit	eredményezett?	A	csempészet	már	
nem	volt	annyira	vonzó,	hiszen	a	kikötők	szabadak	
lettek,	ez	komoly	érvágás	volt	 számukra.	A	beö-
zönlő	sok	külföldi,	főleg	a	koreaiak	maguk	is	 lét-
re	hozták	a	saját	védelmi	csoportjaikat,	akik	már	
méltó	ellenfelei	lettek	a	jakuzának.	A	koreai,	kínai	
vagy	tajvani	bűnbandákat	sangokujinnek	nevezik.
A	megroppant	maffiának	 újra	 kellett	 szerveznie	
magát,	hogy	sikeres	maradjon:

 1. Kiálltak	az	új	rendszer	mellett.	A	kor	leg-
erősebb	jakuza	vezére,	Shimizu	no	Jirocho	(1820-
1893)	 600	 fős	 harci	 alakulata	 tisztította	 meg	 a	
Tokió-Kiotó	utat	a	haramiáktól.	A	Meiji	 restaurá-
ció	ideje	alatt	a	császári	csapatokat	támogatta,	és	

többször	 harcba	 keveredett	 a	 lázadókkal,	 nem-
csoda,	hogy	még	szobrot	is	állítottak	tiszteletére.
 
 2.	 Külföldre	 mentek.	 Ahol	 a	 Japán	 Biro-
dalmi	 hadsereg	megjelent	 (Korea,	 Tajvan,	 Kína),	
ott	hamarosan	a	jakuza	emberei	is	felbukkantak,	
hogy	védjék	a	japán	kereskedők	érdekeit.	Így	egy-
fajta	területi	terjeszkedést	tudtak	végrehajtani.
 
 3. A	jakuza	vezetők	az	új	nyugati	eszmék	el-
len	voltak,	ahogyan	a	sok	gaijin	(külföldi)	megjele-
nése	is	ellenérzést	szült	bennük.	Ezért	elkezdtek	
kapcsolatokat	kiépíteni	a	szélsőjobboldallal.	A	ja-
kuza	csoportok	szinte	egyöntetűen	álltak	be	egy	
nacionalista	csoport	mögé	1901-ben.	A	japán	tör-
ténészek	által	csak	„mocskos	hazafiak”-nak	hívott	
csoport	három	dolgot	utált:	a	kommunistákat,	a	
demokratákat	és	a	kapitalistákat.

 4. Elkezdtek	 szervezetebben	 dolgozni,	 az	
első	 kimondottan	 már	 jakuza	 csoportként	 mű-
ködő	társaságok	is	ezekben	az	időkben	alakultak	
meg.	1915-ben	Kobében	Yamaguchi	Harukichi	 is	
megalapította	a	saját	bandáját.	

Szervezetépítés (1920-1945)

	 A	 Taishō-kor	 (1912-1926)	 és	 a	 Shōwa-kor	
(1926-1989)	1945-ig	terjedő	szakasza	erősen	fel-
emás	korszakot	 idézett	elő	a	 jakuza	életében.	A	
Taishō-kor	 demokratizálódása	 nem	 kedvezett	 a	
szélsőjobbos	 jakuza	 világnak,	 valamint	 az	 1929-
ig	 terjedő	 gazdasági	 jólét	 időszakában	 kevesen	
keresték	 az	 illegális	megélhetési	 lehetőségeket.	
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bizalmas	embereit	küldte	el	a	Sumiyoshi-kai	(má-
sodik	 legnagyobb	 jakuza	 klán)	 és	 az	 Inagawa-kai	
(harmadik	 legnagyobb	 jakuza	 csoport)	 vezetői-
hez,	valamint	a	Kodama	házhoz	is.	Nemsokára	ők	
öten	szövetségre	léptek	és	a	47	prefektúrából	46-
ot	ők	irányítottak.	Japánban	ekkor	184	ezer	jaku-
za dolgozott 5200 bandában.
	 Az	 1970-es	 években	 a	 japán	 gazdaság	 re-
cessziós	 időszakot	 élt	 meg,	 a	 szövetség	 tagjai	
pedig	összekülönböztek,	illetve	más	ügyekbe	ke-
veredtek	bele.	1975-ben	a	 rendőrség	elkezdte	a	
„Buldózer”	nevű	hadműveletet.
	 Kodamát	 1977-ben	 letartóztatták	 a	 japán	
történelem	 egyik	 legnagyobb	 korrupciós	 botrá-
nya	 miatt	 (Locheed	 papírok),	 a	 házára	 egy	 ma-
gányos	 elkövető	 repülőgéppel	 rázuhant,	 de	 ezt	
is	túlélte.	A	Sumiyoshi-kai	és	az	 Inagawa-kai	élén	
generációs	 változás	 történt.	 Taoka	ellen	 sikerte-
len	merényletet	hajtottak	végre.	Ebben	az	évben	
hozták	meg	az	első	prostitúció	ellenes	törvényt	is.

	 A	 szélsőjobboldali	 politikai	 irányzat	 ekkor	
volt	igazán	vezető	szerepben.	Hara	Takashi	(1856-
1921)	 és	 Inukai	 Tsuyoshi	 (1855-1932)	 miniszter-
elnököket	 a	 jakuzához	 köthető	 szélsőjobboldali	
emberek	 gyilkolták	 meg,	 ahogy	 két	 pénzügymi-
nisztert	 is.	 A	 nacionalista-militáns	 politikai	 erők	
meg	 is	 hálálták.	 Kobe	 városa	 ekkor	 lett	 a	 Yama-
guchi-gumié,	bónuszként	a	szumó	tornák	felett	is	
felügyeletet	kaptak.
	 Az	 időszak	 kiemelkedő	 alakja	 Kodama	
Yoshio	 (1911-1984),	 a	 későbbi	 „szürke	 bíboros”	
volt.	Már	az	1920-as	években	belekezdett	a	bűnö-
zői	életbe.	Börtönbe	került	agresszív	szélsőjobbos	
viselkedése	miatt,	ezért	 ’32-ben	Sanghajba	tette	
át	székhelyét.	Itt	a	birodalmi	hadsereg	kémje	lett,	
nikkelt	és	kobaltot	 is	 szerzett	a	hadseregnek,	fi-
zetség	gyanánt	pedig	heroint	adott.	

Felépülés (1945-1953)

	 A	 II.	 világháború	 utáni	 időszakban	 a	 japán	
állam	 őskáoszba	 süllyedt.	 A	 jakuza	 gyorsabban	
tudta	 magát	 megszervezni,	 és	 taglétszáma	 is	
emelkedett.	 A	 különböző	 városokban	 üzemelő	
feketepiacokat	 mindenhol	 ők	 tartották	 kézben.	
Az	 amerikai	 hadvezetés	 pedig	 hamar	 felmérte,	
hogy	a	japán	maffiának	több	embere	van,	mint	a	
rendőrségnek.	Így	nem	meglepő	módon	gyakran	
kooperáltak	a	szervezettel,	hogy	így	vagy	úgy,	de	
béke	legyen	egy-egy	városban.	Megtörtént	eset,	
hogy	 a	 Kobe	 városában	 a	 korábban	 hadifogoly-
ként	tartott	kínaiak	és	koreaiak	fellázadtak	1946-

ban.	Miután	több	kerületi	rendőrfőnököt	megöl-
tek,	 a	 Yamaguchi-gumi	 tett	 rendet.	 A	 foglyokat	
pedig	 nemes	 egyszerűséggel	 rabszolgamunkára	
fogták a helyi gyárakban.
	 A	 két	 fél	 közti	 jó	 kapcsolat	 egészen	 a	 ko-
reai	 háború	 végéig	 tartott.	 Az	 amerikaiaknak	 és	
szövetségeseinek	hátországot	adó	Japánba	több	
ezer	fiatal	férfi	érkezett,	akiket	szórakoztatni	kel-
lett.

Yamaguchi élre tör (1953-1965)

	 Az	ötvenes	évek	viszonylagos	nyugalommal	
telt.	 Kodama	 politikai	 hátországot	 épített	 saját	
eszközeivel.	A	„keresztapák	istene”,	Taoka	Kazuo	
pedig	 a	 Yamaguchi-gumi	 felvirágoztatásán	 fára-
dozott.	 Ezt	 leginkább	 azzal	 érte	 el,	 hogy	hagyo-
mányt	szegve	a	 tekiya	alapú	bandája	belevágott	
a	bakutóba	is.	Taoka	emellett	a	japán	könnyűzene	
és	filmipar	megkerülhetetlen	alakja	lett.

	 1960-ban	 Taoka	 támadást	 intézett	 „min-
denki”	ellen.	Ennek	eredményeként	Kobe	mellett	
meghódította	Oszaka	és	Hirosima	városát	is.	Több	
kisebb	csoportot	magába	olvasztott	vagy	vazallu-
sává	 tett,	 esetleg	 feloszlatott.	 Ezzel	mind	 a	mai	
napig	ők	számítanak	a	legnagyobb	jakuza	klánnak.	
Kodamát	pedig	partvonalra	tette.	
	 Az	államhatalom	sem	maradt	tétlen.	Bezár-
atták	a	bordélyházakat,	majd	az	1964-es	olimpiára	
hivatkozva	 átfogó	hadjáratot	 indítottak	 a	 jakuza	
ellen.	A	prefekturák/önkormányzatok	pedig	szin-
tén elkezdték rendeletekkel szabályozni, hogy 
egyes	tevékenységet	(pl.:	jegyüzér	irodát	üzemel-
tetni) bizonyos helyeken nem lehet.

Uralom (1965-1977)

	 1965-ben	 Taoka	 vett	 egy	mély	 levegőt	 és	
belépett	a	 „Ginza	Tigrise”-ként	 ismert	Machii	Hi-
sayuki	 irodájába.	 A	 beszélgetésük	 végén	 Machii	
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	 A	nyolcvanas	évekre	a	japán	gazdaság	újra	
fellendült,	a	jakuza	pedig	soha	nem	látott	szabad	
rablásba	 kezdett.	 Hangsúlyosabb	 lett	 a	 jiageya	
alkalmazása,	azaz	amikor	egy	kis	földtulajdonost	
így	vagy	úgy,	de	rábírtak	ingatlanának	eladására.	
A	 jakuza	 ingatlanbuborékhoz	 szolgáltatott	uzso-
ra	hiteleket,	valamint	neves	cégeket	kezdett	zsa-
rolni.	1982-ben	csak	ezekből	65	milliárd	jen	folyt	
be	a	kasszába.	A	bődületes	anyagi	lehetőségeket	
a	maffia	 terjeszkedésre	 használta	 fel.	Megjelen-
tek	 Dél-Ázsia	 országaiban,	 megvetették	 lábukat	
Észak-Amerikában	és	Ausztráliában.
	 Taoka	’81-ben	meghalt,	temetésén	az	ösz-
szes	jakuza	csoport	képviseltette	magát,	ahogyan	
több	filmcsillag	és	popsztár	 is	 jelen	volt,	a	 rend-
őrség	részéről	is	volt	hivatalos	képviselet	a	gyász-
menetben.
	 Taoka	után	egy	ideig	özvegye	vezette	át	a	
Yamaguchi-gumit,	 a	 jakuzák	 történelmében	 ez	
volt	az	első	és	utolsó	alkalom,	hogy	egy	nő	ilyen	

posztot	töltött	be.	A	nyolcvanas	évek	nagy	része	
pont	 a	 legnagyobb	és	 legerősebb	 csoport	 felet-
ti	uralomért	zajlott.	Ennek	a	csúcspontja	’85	volt,	
amikor	 közel	 300	 összecsapás	 volt	 a	 jakuza	 cso-
portok	között.	

Új idők (1989-2011)

	 A	hidegháború	lezárta	után	a	jakuza	nehéz	
helyzetben	találta	magát.	Több	okból	is:	

 A,	 A	 nagy	 politikának	már	 nem	 volt	 szük-
sége	a	 szélsőjobbos	 jakuza	csoportokra,	 így	már	
nyíltan	tudta	őket	támadni.	Ennek	a	legfontosabb	
törvényi	eszköze	a	„Szervezett	bűnözés	elleni	küz-
delemről	 szóló	 törvény”	 (暴力団対策法,	 Bōryo-
ku-dan	taisaku-hō)	lett.

 B, Az	1990-es	évek	elejéig	a	védelmi	pénz	
ellen	 a	 rendőrség	 nem	 ágált,	 mivel	 hivatalosan	
csak	 „adomány	 gyűjtés”	 volt,	 hogy	 a	 polgárok/
bolt	 tulajok	megtudják	 szervezni	 az	 önvédelmü-
ket.

 C, A	gazdaság	 a	 pangás	 éveit	 élte	meg,	 a	
bevételek	egyre	nehezebben	gyűltek	össze.	
De	a	jakuza	megint	feltalálta	magát!

	 Kajiyama	 Susumu,	 a	 „hitelcápa”	 és	 seiriya	
király	új	ügyfeleket	vonzott	be	a	jakuza	közelébe,	
mint	a	Nippon	Stealt	vagy	a	Mitsubishit.	A	csúcs	
időszak	 alatt	 évi	 1	 milliárd	 dolláros	 nyereséget	

hoztak	az	ezekből	a	cégekből	kizsarolt/kiszedett	
pénzek.	Ekkoriban	a	japán	GDP	5%-t	a	jakuza	tette	
ki.

	 Watanabe	Yoshinori	lett	1989-ben	a	Yama-
guchi	új	vezetője.	Taokával	ellentétben	soha	nem	
hordott	 öltönyt,	mindig	 hakamában	 jelent	meg.	
Taoka	egy	harsány	személyiség	volt,	mindenkivel	
könnyen	 megtalálta	 a	 közös	 hangot.	 Watanabe	
ezzel	szemben	a	csöndet	értékelte	igazán,	az	egy-
séget	és	a	megfontolt	 cselekvést	 tartotta	a	 leg-
fontosabbnak.

	 A	 jakuza	 lehetőségei	 beszűkültek	 (pl.:	 to-
vábbtanulásnál	 már	 nem	 lehetett	 beírni	 a	 ja-
kuzát),	ezért	más	módon	szélesítette	a	profilt.	A	
’95-ös	nagy	 kobei	 földrengés	után	20	ezer	 adag	
meleg	ételt	és	1	milliárd	jent	osztott	ki	segély	for-
májában.	A	visszafogott	stílus	eredményesnek	bi-
zonyult,	a	Yamaguchi	ekkor	érte	el	egyedül	a	leg-
nagyobb	területi	lefedettséget	43	prefektúrával.	

	 A	 2000-es	 évek	 elejére	 a	 kínai	 triádok	 is	
kezdtek	 megjelenni	 a	 térképen.	 Az	 összecsapás	
színtere	 a	 tokiói	Kabukicho	negyed	 lett,	 ami	ha-
gyományosan	 egy	 sziget	 volt:	 az	 összes	 jelentő-
sebb	 jakuza	 klánnak	 voltak	 itt	 érdekeltségei,	 de	
kimondottan	 senkié	 sem	 volt.	 Ezekben	 az	 évek-
ben	átlagosan	300	holttestet	találtak	a	rendőrök	
a	 környéken.	 A	 japán	 törvényhozók	 egyre	 több	
intézkedést	 hoztak	 a	 pénzmosás	 ellen,	 amivel	 a	
jakuzát	akarták	nehéz	helyzetbe	hozni.	
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Felépítés 

	 A	 jakuza	a	bizalmon	alapul.	Mivel	 sok	 tag-
nak	nincs	vagy	gyenge	a	családi	köteléke,	ezért	itt	
új	emberi	kapcsolatokra	 tehetnek	szert.	Egy-egy	
klán	 élén	 az	 oyabun,	 azaz	 a	 családfő	 található,	
mindenki	más	–	függetlenül	a	jelenlegi	helyzeté-
től	–	az	ő	kobója,	azaz	örökbe	fogadott	fia.	Fontos	
kiemelni,	hogy	fia,	ugyanis	nő	nem	lehet	a	jakuza	
tagja.	Dolgozhatnak	nekik,	szolgálhatják	a	jakuzát,	
de	tagok	nem	lehetnek.	Egyetlen	egy	nő	van,	aki	
valamiféle	pozícióval	rendelkezik,	az	oyabun	neje.	
 
	 Ahhoz,	 hogy	 valaki	 a	 jakuza	 tagja	 legyen,	
több	dolognak	is	teljesülnie	kell.	Első	körben	tag-
jelöltté	 válnak,	majd	 amikor	 bizonyítják	 hűségü-
ket	és	rátermettségüket,	valamint	igazolják,	hogy	
rászolgáltak a bizalomra, akkor lehetnek kobók. 
Ekkor	 a	 vezérrel	 szakét	 isznak	 egymás	 csészéjé-
ből,	illetve	megkapják	az	első	tetoválásukat	is.

	 2005-ben	a	Yamaguchi	élére	Shinoda	Keni-
chi	került.	Ellentéte	volt	Watanabének.	Taokát	kö-
vetve	ő	is	divatos	ruhákat	hordott,	egyfajta	celeb	
imázst	épített	ki	magának.	Az	erőszakot	új	szintre	
emelte	a	szervezet	életében,	 többek	közt	Naga-
szaki	polgármesterét	is	megölték.	

Összeomlás (2011-) 

	 2011-ben	új	szervezett	bűnözés	elleni	tör-
vénycsomagot	 szavazott	meg	a	Kokkai	 (	 a	 japán	
parlament).	 Ennek	 értelmében,	 aki	 a	 jakuzával	
üzletel	 soha	 többé	 nem	 részesülhet	 banki	 szol-
gáltatásban,	 valamint	 minden	 ingatlan	 bérleti	
szerződése	 hatályát	 veszti.	 De	 biztosítást	 sem	
köthetnek,	 nem	 vásárolhatnak	 autót	 és	 mobilt	
sem.	Jakuza	tagnak	lenni	továbbra	sem	bűn,	csak	
regisztrálni	kell	a	rendőrségnél.	Eddig	azt	tartotta	
a	mondás,	hogy	nem	az	a	politikus	gyanús,	akinek	
van	jakuza	ismerőse,	hanem	az,	akinek	nincs.

	 A	törvény	hamar	éreztette	hatását.	A	Mizu-
ho	bank	például	elismerte	2013-ban,	hogy	közzel	
400	millió	dollár	kölcsönt	adott	a	jakuzának.	Hogy	
új	szelek	fújnak,	azt	leginkább	két	ismert	személy	
kijelentése	 tette	 még	 nyilvánvalóbbá.	 Kitano	
Takeshi,	a	neves	filmrendező	nyilvánosan	elhatá-
rolódott	a	 jakuzától,	aminek	támogatását	sokáig	
élvezte.	Yoshimatsu	Ikumi	szépségkirálynő	az	első	
japán,	 aki	megnyerte	 a	Miss	 Internationalt,	 kije-
lentette,	nem	fog	olyan	produkciós	céggel	együtt	
dolgozni,	aminek	köze	van	a	jakuzához.

	 A	nyilvános	megaláztatások	után	a	legerő-
sebb	csoportban,	a	Yamaguchi-gumiban	is	problé-
mák	merültek	fel.	2014-ben	a	klán	vagyona	elérte	
a	80	milliárd	jent,	valamint	6,6	milliárd	nyereséget	
könyvelhetett	el	a	cég.	Ez	akkora	vagyon,	hogy	a	
Yamaguchi	csoportot	tartják	a	szigetország	máso-
dik	legnagyobb	magán	pénzügyi	alapjának.

	 Az	 alacsonyabb	 szinteken	 nem	 érezték	
ennek	az	eredményét,	sőt	sokan	sokallták	a	havi	
„tagdíjat”	is.	Úgy	érzeték,	hogy	a	celebdivatdiktá-
torként	viselkedő	Yamaguchi	vezér,	Shinoda	velük	
fizetteti	 meg	 luxuséletvitelét.	 A	 kirobbant	 jaku-
za	háborúnak	az	 lett	a	 végeredménye,	hogy	bár	
továbbra	 is	a	Yamaguchi-gumi	a	 legerősebb	cso-
port,	de	mindenki	sok	embert	veszített.

	 A	 japán	maffia	 ezzel	 a	 reformmal	 érdem-
ben	eddig	nem	 tudott	mit	 kezdeni.	A	nagyváro-
sokban	 gyakori,	 hogy	 összeállnak	 a	 különböző	

hangure	 csoportokkal.	 Ezek	 bűnözői	 galerik,	 de	
nem	tartoznak	a	jakuza	irányítása	alá,	tipikusan	ki-
sebb	stílű	dolgokat	követnek	el	(pl.	bolti	tolvajlás,	
éjszakai	 termés	 betakarítás,	 kocsi	 feltörés	 stb.).	
Vidéken	 az	 orvhalászatot/vadászatot	 vagy	 zöld-
ség,	 gyümölcs	 zabrálást	 követnek	 el.	 Egyesével	
ezek	nem	komoly	tételek,	de	a	WWF	úgy	számol,	
hogy	évente	több	mint	egy	milliárd	dollárnyi	kárt	
okoz az illegális fakitermelés és halászás. 

	 Mivel	nehezebb	megélni,	ezért	egyre	 töb-
ben	próbálnak	visszatérni	az	alvilágból.	Helyzetük	
majdnemhogy	 reménytelen:	 a	 jakuzát	 elhagyó	
emberek	további	5	évig	pl.	nem	nyithatnak	bank-
számlát	 vagy	nem	adhatják	 ki	 ingatlanukat.	Akik	
egy	éve	hagyták	ott	a	szervezetet,	azoknak	csak	
2%-a	kap	munkát,	ahol	alulfizetettek,	és	a	közös-
ségük	 is	 kirekesztő	 velük	 szemben.	 Családjukat	
ugyanakkor	el	 kell	 látniuk,	 így	gyakran	 visszatér-
nek	a	bűnözés	világába.	
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reset	négyszeresét	fizetik	ki.	A	legtöbb	lányt	em-
bercsempészet	 útján	 hozzák	 be	 az	 országba,	 és	
kegyetlenül	bánnak	velük.	
	 A	csempészet	is	széles	skálán	mozog	náluk.	
Kereskednek	 a	 mindenfajta	 szankcióval	 sújtott	
Észak-Koreával.	Az	észak-amerikai	maffiától	pedig	
főleg	fegyvert	tudnak	beszerezni,	egy	átlagos	lő-
fegyveren	1500%-os	profitot	tudnak	termelni.	
	 A	 jakuza	 tevékenysége	 nemcsak	 Japánra	
terjed	ki,	hanem	egy	globálisan	jelenlévő	szerve-
zetről	 beszélhetünk,	 tagságuk	 40%-a	 külföldön	
serénykedik.	 Íme	 egy	 kis	 táblázat,	 hogy	 hol	 mit	
csinálnak.

 A jakuza az utóbbi évtizedekben több érzé-
keny veszteséget szenvedett el, taglétszámuk ala-
posan megcsappant. Anyagi lehetőségeik ugyan-
akkor kevésbé szűkültek be, így ha most egy kicsit 
nehezebben is megy a megélhetésük, biztosak le-
hetünk benne: még sokáig velünk maradnak.

Egy jó jakuzának három erénnyel 
kell rendelkeznie: 

 Jingi: Azaz	tiszteletet	kell	adni	mindig	a	fel-
jebb	valójának,	ahogyan	a	mondás	tartja:	„ha	a	fő-
nök	szerint	az	elrepült	holló	fehér,	akkor	az	fehér	
is	 volt”.	 Továbbá	 engedelmeskedni	 kell	 minden	
esetben. 
 Giri: Kötelesség	és	kötelezettség.	A	jakuza	
elvárja,	 hogy	 adósságodat	mindig	 törleszd,	 akár	
szolgáltatással,	akár	hűséggel.	Másrészről	a	jaku-
za	minden	körülmény	között	törleszti	adósságát.	
 Ninyo: A	jó	jakuza	mindig	megérti	a	kis	em-
bert,	 ha	 valaki	 problémával	 fordul	 hozzá,	 akkor	
empatikusan	viselkedik	vele.	A	gyengéket	védeni	
kell a hatalmasságoktól.

Aki vét, annak bűnhődnie kell, aminek
különböző állomásai vannak:

Kanpatsu:	azaz	hajvágásra	kötelezik	a	delikvenst.	
Kinshin:	egy	időre	„háziőrizetbe”	kerül.	
Kokaku: rang	lefokozással	jár.	
Yubitsume:	 ujj	 levágás.	 A	 jakuza	 tagok	 43%-át	
érinti	ez	az	amputáció,	15%	pedig	már	a	második	
kisujjpercét	is	levágta.	Ezt	egyedül	kell	véghez	vin-
ni,	hagyományosan	a	tantó	nevű	kis	karddal.	A	fel-
ajánlásnak	önkétesnek	kell	lennie.	
Shobaro: bírság	megfizetése,	ezzel	ki	lehet	válta-
ni	a	yubitsumét	is.	
Amon: Egy	adott	csapatból	való	kizárás
Zetsuen: Magából	 a	 jakuzából	 tesznek	 ki.	 Nem	
lehetsz	más	 jakuza	 család	 tagja,	 és	 nem	üzletel-
hetsz	 velük.	 Ugyanezt	 szokták	 mondani,	 amikor	
két	banda	összeveszik,	kvázi	kiátkozzák	egymást.	

Portfólió 

	 A	jakuza	jószerivel	mindennel	is	foglalkozik.	
De	 vannak	 olyan	 bűncselekmények,	 amelyeket	
nem	követnek	el.	Törvényeik	tiltják	a	rablást	vagy	
a	 lopást.	 Utcai	 kábítószer	 kereskedelem	 szintén	
tiltó	listán	van,	ahogyan	a	nemi	erőszak	is.	Megöl-
ni	kívülállót	pedig	tabunak	számít.
	 De	 vannak	 klasszikus	 jakuza	 bűncselek-
mények	 is.	A	songiriya	során	hamis	zálogjogokat	
vesznek	 fel	 egy-egy	 ingatlan	után.	A	 sokaiyában	
utazók	vállalati	zsarolásra	specializálódtak,	de	ma	
már	a	törvényi	változások	miatt	ez	eltűnőben	van.	
A	senyuuya	során	 illegálisan	foglalnak	el	 ingatla-
nokat,	 amik	 így	 eladhatatlanokká	 válnak,	 vagy	 a	
többi	bérlő	költözik	el	miattuk,	akárhogyan	is	lesz,	
az	 ingatlan	 értéke	 csökken,	 így	 olcsóbban	 lehet	
megszerezni.	A	jikenya	„szolgáltatást”	gyakran	ve-
szik	 igénybe	az	átlagemberek	 is.	Ennek	 lényege,	
hogy	ha	valaki	úgy	érzi,	sérelem	érte,	de	a	jog	las-
san	halad	(pl.	kocsikár	kifizetés,	kivitelezői	lekeze-
lés	stb.),	akkor	a	jakuza	szívesen	segít	az	ügy	gyors	
és	igazságos	lezárásában.	A	ninbenshiben	dolgo-
zók	pedig	a	különböző	okiratok	hamisításával	gaz-
dagítják	a	bűnözök	bankszámláját.
	 A	 jakuza	 felügyeli	 a	 japán	 pornó/hentai	
ipart,	a	love	hoteleket,	a	túlszámlázó	éttermeket,	
az	 escort	 szolgáltatást	 és	 minden	 rendű-rangú	
prostitúciót.	A	tevékenység	megítélése	vegyes	az	
országban,	sokan	azt	vallják,	hogy	a	férfiak	inkább	
járjanak	 bordélyházba,	 semmint	 erőszakoljanak.	
A	 jakuza	hozzáteszi,	hogy	ők	egy	átlagos	női	ke-

Hol Mit csinálnak 
Pakisztán,	Afganisztán drog	beszerzés 

Malajzia drogbeszerzés és leánykereskedelem
Fülöp-szigetek fegyvercsempészet	és	leánykereskedelem

Vietnam A	jakuza	szeret	együttdolgozni	velük,	így	kapcsolatuk	békés
Ausztrália A	40.000-es	japán	kolónia	védelme 

Észak-Amerika
A	900.000-es	japán	kolónia	védelme,	kapcsolat	fenntartása	az	

olasz-amerikai	maffiával 
Latin-Amerika Fegyver,	valamint	drog	és	nő	kereskedelem 

Guam,	Sanpai,	Hawaii Valakinek	ezeken	a	helyeken	is	meg	kell	szerveznie	a	bűnözést 
Oroszország Távol-keleti	régiója	a	fontos	(orosz	autók	behozatala	japán	elektroniká-

ért	cserébe,	valamint	ők	hozzák	az	olcsó	kelet-európai	lányokat	a	japán	
bordélyokba,	míg	a	japánok	ázsiai	lányokat	adnak	az	európai	piacra)

Európa Amszterdam	és	Párizs	központokkal	vannak	jelen	a	kontinensen 


