
 

 

 
 

Tolvajklánok 
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Üdv! 
Ez az egész tolvajklán elképzelés 

az ADND tolvájcéheiből, 
tolvajklánjaiból ered. És míg a 
fejlettebb, árnyaltabb szerepjáték sok 
mindent helyére rakott, ez a fogalom 
valahogy még mindig él, és 
befolyásol… Az ADND-ben úgy hitték, 
hogy egész városokat uraló, sőt 
országnyi, kontinensnyi léptékű 
tolvajcéhek, orgyilkosklánok stb. 
leleddzenek. (Ne mondjam, hogy 
ugyanez van leírva Yneven is.) 

Nos: ez így ökörség… Egy 
fantazi-világban legalábbis. (Persze mit 
mondhatok egy olyan `fantazi` világról, 
melyben a rádiótelefon mindennapos 
használati cikk és ahol nem ritkák a 
nemzetközi repülőterek? S ezen mit sem 
változtat, hogy ezeket pszi-telepátiának 
vagy térkapunak hívják…) 

Ha megnézed a szervezett bűnözés 
földi történetét, akkor azt látod, hogy 
egyrészt az a nemzetállamok 
kialakulásához társul – lásd szicíliai 
maffia születése, illetve a diaszpórában 
élő népeknél van rá ugyancsak komoly 
mértékű példa. Úgy tűnik, kellett hozzá 
egyfajta összetartozás-tudat (továbbá 
üldözöttség, az adott csoportnak a 
társadalom perifériájára sodródott 
létezése ) és mobilitás. 

Utóbbi alatt azt értem, hogy míg a 
középkor embere (nagyon kevés 
kivételtől eltekintve: céhlegények, 
vándorkereskedők…) jobbára megült a 
fenekén és otthon maradt, addig az 

újkorban, elsősorban a hajózás, a 
vasút, a tömegeknek a városba 
áramlása stb. kapcsán a népesség 
sokkal mozgékonyabbá vált. Ez 
természetszerűleg a hagyományos 
közösségek felbomlásához – és 
mellékesen valószínűleg a 
hagyományos közösségi értékek 
devalválódásához – vezetett. 

Tehát: amíg a középkorba 
lehetett tudni, hogy a falu végén 
leledző romos kunyhó borissza és 
munkakerülő lakója alaposan 
gyanúsítható, bármi is tűnik el: tyúk, 
tojás, gyümölcs, szárazkolbász a 
padról… illetve minden idegenre 
legalábbis hasonló gyanakvással 
néztek ! - addig a városiasodás folytán 
ez a fajta közösség megszűnik – a 
környezetükben élő emberek nagyobb 
részét többé nem ismerik személyesen 
az emberek. Ráadásul ekkortájt 
jócskán megnő a társadalmi lét 
perifériájára szoruló egyének száma és 
aránya. 

Ettől ugyan még nem lesz 
nagyarányú, szervezett bűnözés – de 
komoly bűnbandák már igen. (Anglia, 
és később Oroszország drákói 
szigorral megfogta ezt a tendenciát – 
de a részekre tagolt, területileg és 
társadalmilag is megosztott 
Olaszország erre nem volt képes.) 

Persze, a fenti társadalmi 
folyamatok még nem szükségszerűen 
vezetnek szervezett bűnözéshez – 
ahhoz még egyéb feltételek fennállása 
is szükségeltetik: 
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mégpedig a helyi bűnözőknek a szomszédos 
területek bűnözőivel való gyümölcsöző 
együttműködésének a lehetősége. 

[Mielőtt továbblépnék, szóljunk pár dolgokról: 
törvények; a társadalom legalapvetőbb normái, 

az emberek közötti együttélés azon szabályai, 
amelyek betartását a társadalom a maga eszközeivel 
ki is kényszeríti. 

bűnelkövetők: mindig is voltak - 
szükségszerűen részei a társadalomnak. Olyan 
emberek, akik valamilyen okból – önhibájukból 
vagy azon kívül, mindegy - a társadalomi lét 
perifériájára sodródtak - valamilyen határon vannak 
- s vagy mert olyannyira szegények, vagy mert 
olyannyira gazdagok... vagy mert olyannyira 
deviánsak (a szó pszichológia értelmében) - nem 
érzik immár magukra nézve kötelezőnek és 
követendőnek a társadalom érték- és 
normarendszerét, nem tartják be annak elvárásait – a 
legalapvetőbbeket sem.] 

De ott tartottam, hogy a szomszédos területek 
(települések, országok) bűnelkövetői között 
kialakuló gyümölcsöző kapcsolatok lehetősége. 

A legelső ilyen: a csempészet… Ebben nagy 
pénz van, szervezetten lehet csak igazán 
eredményesen űzni – ráadásul hamarost 
szükségszerűen kapcsolódik hozzá a 
megvesztegetés, a legális gazdasági élet szereplőivel 
és az államszervezet egynémely bennfentes 
dolgozójával (határőrség, rendőrség, 
büntetésvégrehajtás és más belügyi szervek), 
fenntartott kapcsolatok. 

Ha pedig egyszer már elindult a folyamat, 
nehéz neki gátat vetni! A megerősödő, 
meggazdagodó bűnbandák növekedni és terjeszkedi 
kezdenek: fokozatosan terjesztik ki ellenőrzésüket 
más, rivális bandák területére, `üzletére`, illetve 
különösen az eddigi `ágazat` válsága kapcsán új 
tevékenységekbe is fognak. 

Tipikusan: prostitúció, narkó, éjszakai 
szórakozóhelyek és más üzletek védelmi pénzei… 
pénzmosás, kalózkodás, fekete gazdaság… 

 
*** 

 
Ha van egy kikötőd, ahol bőszen csempészel, 

előbb utóbb lesz sok kemény legényed, aki nem 
különösebbképp tiszteli a törvényt, mindenféle 
balhékban gyakorlott, nem köp… ekkor rájössz, 
hogy tulajdonképpen beszállhatnál más, illegális 

illetve fél-legális üzletekbe is – s mert erősebb 
és nagyobb vagy azok eddigi 
gazdáinál/haszonélvezőinél, rövidesen ezeken a 
területeken is átveszed a hatalmat. Az eddigi 
vezetők pedig vagy beállnak alád, vagy 
megtanulnak úszni egy betontömbbel a 
lábukon. Utána a szomszéd kikötővárosra is 
gusztusod támad – és az ország belseje felé is 
elkezdesz terjeszkedni. Ki állíthat meg? 

Meglehet, vívsz néhány komoly 
`bandaháborút`, mire rájössz: egy másik, a 
tiédhez hasonló banda – az megállíthat. Ekkor 
jön a rejtett hadviselés-színleg kiegyezés 
kora… ami igen sokáig el fog tartani. 

Nem tudom. Napjaink szervezett 
bűnözésének világáról keveset tudni. 

Mi a bizonyos ? Vannak politikai 
kapcsolatok, összefonódás bizonyos politikai, 
netán politikai és gazdasági erőkkel. (USA-ban 
a maffiával verettek le sztárjkokat, a szervezett 
munkásságot – a maffia szépen át is vette az 
ellenőrzést a szakszervezetek felett… Innentől 
lehet velük akár tárgyalni is.) 

 
*** 

 
Hogy alkalmazhatod mindezt egy fantazi 

világra, mondjuk Ynevre ? 
Mindenekelőtt nézd meg, hogy náluk hol 

tarthat ez a folyamat… Míg egy Toron vagy 
Shadon méretű, hosszú ideje egységes és stabil 
államban nem teljesen elképzelhetetlen a 
dolog… van valamekkora mobilitás, és van 
értelme (következésképp van rá esély) hogy 
bizonyos bűncselekmények elkövetésére 
szakosodott bandák közt együttműködés 
alakuljon ki – ami hosszú távon akár valamiféle 
csúcsszervezet megszületéséhez is vezethet, 
addig a kisebb, és kulturális-politikai 
szempontból kevésbé egységes részeken 
nemigen látok erre esélyt. 

[Mindig van centralizáló és a centrumtól 
való elszakadásra, függetlenségre való 
törekvés. A gyors információáramlás és 
mobilitás a centralizáló törekvéseknek kedvez, 
míg a viszonylag lassú, nehézkes adatcsere és 
az utazások lassúsága stb. a széttagolódásnak.] 

Az ilyen területeken is lesz persze 
bűnözés, de ez nem lesz igazi szervezett 
bűnözés. A magányos elkövetők, és kisebb 2-5 
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fős csoportok mellett esetleg felbukkanhat 
egy-egy komoly organizátor – efféle 
szervező erő lehet pld. egy munkanélküli 
zsoldoskompánia vezetője, vagy egy 
különösen élelmes orgazda, netán a kenyér 
mindkét felét megvajazni igyekvő 
kereskedő vagy nemesúr (lásd Fatia Negra) 
– de az efféle módon, egy-egy személy köré 
szerveződő csoportosulások egyrészt ritkán 
hosszú életűek – nemigen élik túl 
létrehozójukat – másrészt területileg 
kötöttek és nem terjeszkednek. 

Magyarul; a 20-30 fős 'klán', amiről 
beszélsz – nekem túl nagy. Pár fős 
bűnbanda lehet csupán – vagy efféle, adott 
személy köré alakult szervezet – de ne 
feledd,hogy a bűnözők többsége – több 
mint 90% - magányos, illetve kisebb 
csoportban dolgozó fószer lesz továbbra is. 

Na igen – orgyilkosklánok, ninják és 
a többi. 

Hát: a ninja egy speciális 
környezetben létrejött figura – és vegyük 
észre, hogy míg a jakuza ténylegesen 
behálózta japánt, és nem csak a 
feketegazdaságot irányítja, de jócskán jelen 
van a legális gazdaságban is, addig az efféle 
ninja- klánok jobbára csak a történelemben 
és a mesében léteznek… 

S akik vannak, azok is asszem inkább egy-két 
`csúcsügynök` révén nyomulnak, semmint 
fekemaszkos-nindzsaszerkóz kommandók 
formájában… 

No asszem ennyi. 
Végezetül: ne felejtsd el: a hatalom azért 

hatalom, mert hatalma van. Rendőrök, katonák… 
városőrök, lovagok… bármi. Hozzájuk a hatalomhoz 
képest ritkán kerül domináns helyzetbe az alvilág… 
ha így lenne, akkor is inkább beépül a hatalomba, s 
szépen átmegy legálisba, semmint körözött 
bűnözőként, a pallos, bitó, vagy börtön árnyékában 
létezzen továbbra is… 
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A cikk megjelent az LFG oldalon is, a szerző 
feltüntetésével. 

 
 

  

 
 

 


