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bűnözés nyomában1 
 

 

 
Abstract 

 
After the Sicilian revolt in 1837, king Ferdinand II decided to continue 

the traditional policy of the Bourbon dynasty, based on the further 
centralization of the island. Nicola Parisio (1781-1848), Minister of Justice 
in the Kingdom of the Two Sicilies sent Pietro Calà Ulloa (1801-1879), the 
illustrious and talented Neapolitan magistrate, essayist, politician to the 
island. In 1838, he arrived to Sicily, more specifically to a town, called 
Trapani, having received the task to investigate the conditions of the Sicilian 
jurisdiction. 

Calà Ulloa announced extraordinarily precious information in his reports 
on the delinquency as well. Therefore, these observations are also relevant 
from the point of view of the history of mafia. The cronological aspects of its 
birth are still uncertain but a great majority of the researchers are convinced 
that the Sicilian mafia began its criminal activity only after 1860. Since we 
already have clear evidences of this kind of delinquency from the period of 
the unified Italian Kingdom, that is the reason why its dawn is counted in this 
manner. The curiosity and the importance of the just now analyzed report, 
written by Pietro Calà Ulloa on the 3rd of August 1838 is that it can modify 
this almost dogmatic opinion. Because the above-mentioned document raises 
the possibility that the Sicilian Honoured Society had already existed in 
1838, namely during the Bourbons’ period. 

 
A szicíliai szervezett bűnözés kétségkívül a XX. században élte fénykorát, 

de története legalább az 1860-as évek elejéig visszavezethető. A 

maffiatörténet kronológiai határai azonban egyelőre megfoghatatlanok, 
bizonytalanul mosódnak el a történeti források lapjain és a kutatók 
kételyeinek kérdőjelein. Az olasz egység megvalósulását követően a 

bűnszövetkezet aktív működése révén már jól dokumentálhatóan 

körvonalazódnak a szicíliai maffiabűnözés lényegi alkotóelemei. Ezért az 
önmagát nemes egyszerűséggel „Tiszteletreméltó Társaságnak” tituláló 

                                                      
1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Andreides Gábor végezte. Munkáját ezúton is köszönjük! 
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bűnszervezet kialakulását szakmai körökben többnyire csak 1860 utánra 

becsülik.2 
A jelen tanulmányban bemutatott forrás érdekessége éppen abban rejlik, 

hogy átírhatja ezt a szinte már dogmává kövült álláspontot. Az ominózus 
jelentést Pietro Calà Ulloa (1801-1879) nápolyi bíró vetette papírra 1838 
augusztusában, amikor Szicília északnyugati partvidékén, Trapani városában 
igyekezett felülvizsgálni a sziget igazságszolgáltatási rendszerének 
ellentmondásos működését. Feletteséhez, Nicola Parisio (1781-1848) 
igazságügyi miniszterhez3 intézett sorai számos aggasztó jelenségről 
számolnak be, melyek egyike a korabeli Szicília viszonyaihoz mérten jól 
szervezett bűnszövetkezetek működése. Ráadásul az általa bemutatott, a 
bűnelkövetésből tőkét kovácsoló társaságok ekkor már régen nem valamilyen 
kezdetleges formában űzték kártékony üzelmeiket. Az 1838-as állapotokat 
tekintve a szerző egy kellőképpen kiforrott jelenségként ábrázolta azoknak a 
bűnszövetkezeteknek a működési mechanizmusát, amelyek kapcsán felmerült, 
hogy a fennálló hasonlóságok révén azonosíthatóak lehetnek a ma ismert 
maffiabűnözés alapegységeit képező coscákkal, azaz a szicíliai Cosa Nostra 
korabeli sejtjeivel. Tanulmányom tárgya tehát Pietro Calà Ulloa nápolyi bíró 
vonatkozó jelentéseinek elemzése a maffia történetének kontextusában. Célja 
pedig, hogy fényt derítsen arra, mennyi realitással bír a történészek körében 
egyelőre vitatott feltevés, melynek értelmében az 1838-ban, Trapaniban kelt 
forrás már a szicíliai bűnszövetkezet létezéséről és aktív ténykedéséről 
tudósít. 

Azonban a szóban forgó dokumentum alaposabb vizsgálatát megelőzően 
feltétlenül szükségesnek tartom, hogy először bemutassam annak szerzőjét, a 
Nápoly-szicíliai Kettős Királyság történetének egyik illusztris alakját, a 
jogtudóst, az értelmiségit és a politikust, aki trapani munkásságával újabb 
kérdések felvetésével járult hozzá a maffia létrejöttének kronológiai 
aspektusát övező, túlzottan egysíkú megközelítések állóvízének 
felkavarásához. 
 
Pietro Calà Ulloa személyéről 

 
Pietro Calà Ulloa (1801-1879), Lauria hercege, Favale és Rotondella 

márkija politikusként, ügyvédként, bíróként, esszéíróként egyaránt ismert és 
                                                      

2 CANCILA, ORAZIO: Sulle origini della mafia. In: Uő.: La terra di Cerere. IV. kötet. 
Caltanissetta-Róma, Salvatore Sciascia Editore, 2001. 531. 

3 Nicola Parisio 1832-1848 között volt a Nápoly-szicíliai Kettős Királyság igazságügy-
minisztere. Umberto Bile tanulmányában hivatali évükkel együtt felsorolja a pozíciót betöltő 
személyeket Joseph Bonaparte trónra lépésétől egészen 1860-ig, a Bourbon-dinasztia kényszerű 
távozásáig, ami végül lehetővé tette az egységes Olasz Királyság megalakulását. Vö.: BILE, 
UMBERTO: L’archivio del Ministero di Grazia e Giustizia. In: Il Mezzogiorno preunitario: economia, 
società e istituzioni. Szerk.: MASSAFRA, Angelo.H.n., Edizioni Dedalo, 1988. 638. 
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elismert volt nápolyi kortársai körében. Mint azt hamarosan bővebben is 
kifejtem, önkéntelenül írta be nevét a maffiatörténet szereplői közé, hiszen 
jelenlegi tudásunk szerint az ő tollából származik a szakmai berkekben 
vitatott, de feltehetően az eddigi legkorábbiként ismert leírás a szicíliai 
bűnszövetkezetről, mégpedig az 1838-ban tetten érhető formájáról. Amint az 
alábbiakban elemzés tárgyává teszem szicíliai észrevételeit, a fennálló 
egyezések mindenképpen felvetik, hogy a forrás még közelebb visz minket az 
itáliai maffiabűnözés kezdeteihez, habár abban egyszer sem hangzik el a 
„maffia“ szó, mivel a szigeten kifejlődött szervezett bűnözéshez csak 1865-től 
kötődött szervesen ez a megkülönböztető terminus. Ugyanakkor a teljes 
képhez hozzátartozik az is, hogy egyértelműen nem tisztázott, vajon tényleg a 
maffia eddig ismert legkorábbi ősállapotát írja-e le, mert ennek kapcsán még 
mindig túl sok a kérdőjel és a kétkedő. A tárgyalt jelentések maffiatörténeti 
szempontból való figyelembevételét szkeptikusan kezelők álláspontját 
azonban indokoltan árnyalja mindaz, ami Danilo Dolci (1924-1997) olasz 
szociológus 1959-es szicíliai pillanatképéről köszön vissza. A corleonei 
maffiabűnözés jellemzőinek interjúkkal tűzdelt, lépcsőzetes feltárása során 
megdöbbentő hasonlóság fedezhető fel Pietro Calà Ulloa 1838-ból származó 
információival. Ezért semmiképpen sem vethető el a forrás jelentősége a 
szicíliai bűnszövetkezet létrejöttét előidéző okok rekonstruálása terén, csupán 
élnünk kell azzal a kitétellel, miszerint a kérdéses jelentésben felsorakoztatott 
megállapítások esetében egyelőre nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, 
hogy azok explicit módon a maffia jelenségét interpretálnák. Viszont ahhoz 
kétség sem férhet, hogy a nápolyi bíró már nem egyénileg elkövetett 
bűncselekményekről vagy banditák tetteiről, hanem a bűnözésnek egy 
kifejezetten szervezett válfajáról emlékezett meg. Mindezek fényében 
meglepő statisztika, hogy a szicíliai Tiszteletreméltó Társaság keletkezését 
firtató, nagyobb lélegzetű munkákban is többnyire csak említés szintjén esik 
szó az általa írott két jelentésről, sőt előfordul, hogy pusztán a kérdéses évben 
viselt tisztségével utalnak a szerző személyére, nevét meg sem említik. Ezért 
úgy gondoltam, mindenképpen hiánypótló lenne, ha részletesebben 
bemutatnám, ki is volt az az ember, akit szilárdan Bourbon-párti politikai 
meggyőződése sem tántorított el attól, hogy éles szemmel elemezze a sziget 
problémáit, majd írásban is fellebbentse a fátylat Szicília ambivalens 
helyzetéről, beleértve a szervezett bűnözés akadálytalan virágzását is. 
Merthogy itt már nem egyénileg, hanem csoportosan elkövetett, aprólékosan 
megtervezett bűntényekkel és bűnözőkkel szembesülünk, akiknél rendre 
megfigyelhető a vagyonuk és nemesi rangjuk, vagy betöltött pozíciójuk révén 
befolyásos személyek képezte védőháló megléte is. 

Pietro Calà Ulloa 1801 februárjában, Nápolyban, más vélemények szerint 
Lauriában látta meg a napvilágot Francesco di Lauria herceg és egy ír 
származású nemes hölgy, Elena O’Raredon elsőszülött fiaként. Öccsei, 
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Antonio (1807-1889) és Girolamo Calà Ulloa (1810-1891) életpályája számos 
érintkezési ponton mutat egyezést a sokoldalú fivérével. Mindhárman a 
végsőkig hűségesek maradtak a Bourbon-dinasztiához és követték az 
uralkodóház utolsó királyát, II. Ferencet (1859-1861) a gaetai, majd a római 
száműzetésbe, ahol az olasz egység megvalósításának érdekében trónjától 
megfosztott király még egy teljes évtizeden keresztül azon dolgozott a 
háttérben, hogy restaurálhassa a Bourbonok hatalmát az egykori Nápoly-
szicíliai Kettős Királyság területei felett. A Calà Ulloa fivérek hadtudományi 
ismeretekkel vértezték fel magukat a XVIII. és a XIX. században az ilyen 
irányú tanulmányok terén Európa-szerte nagy hírnévnek örvendő, 1787-es 
alapítású nápolyi Királyi Katonai Akadémián (Real Collegio Militare della 
Nunziatella).4 Olyan emberek tanultak vagy tanítottak ebben az 
intézményben, mint a Risorgimento históriájának tragikus véget ért hőse, 
Carlo Pisacane herceg (1818-1857), Guglielmo Pepe tábornok (1783-1855), 
illetve a majd 1900-1946 között az egységes Olaszország trónján ülő III. 
Viktor Emánuel király (1869-1947). Pietro szintén a „Nunziatella“ hallgatója 
volt, de öccseivel ellentétben ő csupán rövid időt szentelt a katonai pályának. 
Amíg Antonio és Girolamo a Két Szicília Királyságának hadseregében 
szolgált, majd 1835-ben útjára indították közös szellemi terméküket, az 
Antologia Militare (Hadtudományi Antológia) című folyóiratot, addig az 
elsőszülött Pietro már egészen fiatalon környezete tudtára adta ragyogó 
retorikai képességeit, amellyel szilárdan megalapozta a nem is oly sokára 
kibontakozó jogtudományi karrierjét. Emellett termékeny, egyszerre több 
témakörben is jeleskedő író volt, akit kiváltképpen az irodalom és a 
történelem tanulmányozása tartott lázban. Kezdetben ügyvédként praktizált, 
ékesszólásával pedig hamar kivívta kollégái megbecsülését. 1836-ban már a 
nápolyi törvényszék, majd nem sokkal később az avellinói bíróság 
munkatársainak listáján tűnik fel a neve. 

Az 1830-as években még a romantika újító szelleme hatotta át 
eszmevilágát: ez az időszak a nápolyi kultúra világának bűvöletében telt. A 
liberalizmus csak egy évtized múltán nyerte el jelentőségét Calà Ulloa 
politikai álláspontjának formálójaként. Az ideális kormányzatról vallott 
felfogásában egy becsületes, előrelátó, az alattvalóiról gondoskodó, az igazság 

                                                      
4 A Pizzofalcone-dombra épült hadtudományi akadémia gyakorlatilag egybeépült a mellette 

emelkedő Santissima Annunziata templommal. Innen ered az intézmény köznyelvi használatban 
elterjedt „Nunziatella“ elnevezése. A két épület alkotta építészeti komplexum valósággal uralta 
Nápoly panorámáját. A XVIII. századi, Bourbon alapítású nápolyi Királyi Katonai Akadémia még 
mindig működik. Napjainkban is azon intézmények egyike, amelyek fontos szerepet játszanak az 
olasz katonák kiképzésében. Történetéről korábban részletes összefoglalót lehetett olvasni az olasz 
hadsereg hivatalos honlapján, amelyet azóta megújítottak, és a történeti jellegű információkat a 
katonai képzés gyakorlati aspektusaival váltották fel. A Nunziatelláról szóló, 2015 januárjában még 
elérhető ismertető linkje: http://spazioweb.esercito.difesa.it/siti_scuole/nunziatella/pagina_storia.html 
(utolsó elérés: 2015. január 30.) 
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és a rend oltalmazójaként fellépő rendszert vázol fel, amely enged az idő hívó 
szavának és a haladás sürgető szükségének.5 Ezen kívül részt vett annak az 
alkotmánynak a kidolgozásában is, amelyet II. Ferenc már csak megkésve 
hagyott jóvá. Pietro Calà Ulloa az olasz egység egyik alternatívájának 
szellemi atyjaként egy déli konföderációban gondolkodott, mely egyes 
vélemények szerint a neoguelfizmusban gyökerezett.6 Ahhoz, hogy 
személyesen tapasztalja meg a szicíliai bűnözés különböző válfajainak 
létezését és velejáróit, az 1837-es események következményei vezettek. 
Ebben az esztendőben Szicília valamennyi nagyobb városában Bourbon- és 
Nápoly-ellenes jelszavak skandálásával felkelés robbant ki, ami gyökeresen 
megváltoztatta az 1830-ban a nápolyi trónt elfoglaló II. Ferdinánd (1830-
1859) korábbi uralkodói programját. Eleinte hajlott arra, hogy hírhedten 
reakciós elődeivel szemben enyhébb politikát folytasson, ám az 1837-es 
szicíliai történések hatására a Nápoly-szicíliai Kettős Királyság további 
központosítását előidéző rendelkezéseket hozott. II. Ferdinánd centralizációs 
kormányzati stratégiájának összes komponensét majd abban a részben 
sorolom fel tételesen, ahol Calà Ulloa forrásainak maffiatörténeti szempontból 
értékelhető szövegrészeit illesztem bele a szervezett bűnözés kontextusába. Itt 
egyelőre elegendő annyit előrebocsátani, hogy intézkedett a nápolyi és a 
szicíliai tisztviselők vegyítéséről, ami azt jelentette, hogy az előbbiek egy 
csoportját a szigetre helyezték át, míg a szicíliaiak közül többeket a fővárosi 
hivatalokban foglalkoztattak tovább. 1837 őszén pedig II. Ferdinánd 
rendeletben visszahívta a szigetről a könyörtelensége és a megmozdulás 
leverésekor megvillantott kegyetlensége okán a szicíliaiak szemében felettébb 
gyűlölt Francesco Saverio Del Carretto márkit (1777-1861). Utódául Onorato 
Gaetanit nevezte ki helytartóvá. A Gaetani kíséretét képező nápolyi 
funkcionáriusok között volt Pietro Calà Ulloa is, akit 1838 elején maga Nicola 
Parisio igazságügy-miniszter delegált a sziget északnyugati partvidékén fekvő 
Trapaniba, általános királyi megbízotti minőségben. 

A Parisióhoz küldött jelentései a pozíciójából és mindent átható 
megfigyelőképességéből adódó kötelességérzet kísérletei voltak Szicília 
problémáinak feltárására, melyeknek szerves része volt a Királyság 
szárazföldi területei és a sziget lakói közötti ellentét is. Tulajdonképpen a 
Nápoly-Szicília tengely mentén ragadható meg egy sokáig elfojtott konfliktus, 
amely aztán időről-időre felkelések formájában tört felszínre. Amikor a 
                                                      

5 PONTIERI, ERNESTO: Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e dell’ ottocento. 2. 
kiadás. Nápoly, Edizione Scientifiche Italiane, 1965. 247. (a továbbiakban: PONTIERI 1965) 

6 A neoguelfizmus a Risorgimento azon eszmei irányzata, amely az itáliai államoknak a pápa 
világi fennhatósága alatti egyesítésének programját tűzte zászlajára. Képviselői sorában 
megemlíthetjük például Vincenzo Gioberti „Del primato morale e civile degli Italiani“ (Az olaszok 
erkölcsi és polgári elsőbbségéről) című munkáját, amely első ízben 1843-ban, Brüsszelben jelent 
meg nyomtatásban. Vö.: KIS ALADÁR: Olaszország története, 1748-1968. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1975. 66. (a továbbiakban: KIS 1975) 
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tárgyalt szövegösszefüggésben Nápolyról beszélek, akkor egyszerre utalok 
magára a fővárosra, mint kormányzati székhelyre, a közvetlenül az európai 
kontinenshez tartozó területek alattvalóira, illetve bizonyos fokig magára a 
Bourbon uralkodóházra. Legalábbis ezek az értelmezési lehetőségek 
rajzolódnak ki a XIX. századi francia történész és filozófus, Alexis de 
Tocqueville (1805-1859) dél-itáliai utazását megörökítő értekezéséből. 1827-
ben járt Nápoly városában, majd Szicília szigetén, benyomásait pedig papírra 
vetette. Sajnálatos módon a szöveg csupán részlegesen maradt fenn az utókor 
számára. Ennek dacára Tocqueville észrevételei a nápolyi-szicíliai viszonyt 
illetően rímelnek a korszak történelmi eseményeinek alakulására. A sziget 
már az ókortól kezdve folyamatosan a korabeli hódítók célpontja volt. A 
központi hatalom letéteményeseinek személye állandóan változott, ami rendre 
újabb és újabb alkalmazkodást követelt meg a szicíliaiaktól, akik egy defenzív 
attitűdként a látszólagos behódolás módszerét választották, miközben idővel 
saját normarendszert dolgoztak ki. Ez utóbbi vált igazán irányadóvá, míg az 
aktuális központi hatalomra mindig gyanakvással tekintettek, törvényeikkel 
nem tudtak azonosulni. Hasonló folyamat zajlott le 1735 után is, amikor a 
Bourbon-dinasztia spanyol ágából származó VII. Károly (1735-1759) lépett a 
trónra.7 A Bourbonok központosítási törekvései és az e célt szolgáló konkrét 
rendelkezései az esetek túlnyomó többségében nem nyerték el a szicíliaiak 
tetszését. A nemesség minden eszközzel megpróbálta megőrizni befolyását és 
Szicíliának a perszonálunió révén bírt kiváltságait. A helyzet romlását nem 
csak az uralkodóház politikai vesszőparipája, a centralizáció igénye idézte elő. 
Tevékeny részese volt az 1820-1821 közötti felkelés is, amely Nápoly 
környékén bontakozott ki. A nápolyi liberálisok győzelemre vitték ügyüket 
azzal, hogy feleskették I. Ferdinándot (1759-1825) az alkotmányra, míg 
Szicília törekvéseit földbe tiporták.8 A szigeten kirobbant forradalom hevében 
a szicíliaiak elűzték a Bourbonok királyi helytartóját. A Nápolyi Királyságtól 
való elszakadás és a szicíliai autonómia kivívása motiválta őket. Elképzelésük 
szerint pusztán perszonáluniós viszony maradt volna fenn a sziget és Nápoly 
között. A forradalmi kormány azonban elutasította a szicíliai elszakadási 
törekvéseket és csapatokat küldtek a felkelés elfojtására. 1820-ban tehát a 
szicíliai forradalmárok azzal szembesültek, hogy nem csak a reakciós 
Bourbon-dinasztia hagyta figyelmen kívül érdekeiket, de a nápolyi liberálisok 
sem nyújtottak segédkezet Szicíliának, sőt csapatokat küldtek ellenük 
Palermóba. Ezzel a szakadék egyre mélyült a sziget társadalma, valamint a 
központi kormányzatot, a Bourbon-uralkodóházat és a terra firma népét 
szimbolizáló Nápoly között. A szicíliaiak bizalma immár sokadszor rendült 
meg az uralkodóházban és a nápolyi hatalmi centrumban. Mindennek a 
                                                      

7 HEARDER, HARRY: Olaszország rövid története. Budapest, Maecenas Könyvkiadó, 1992. 
124-125. Ford.: Szuhay-Havas Ervin. 

8 KIS 1975: 47. 
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szicíliai társadalomban lecsapódott következményeiről részletesen írt Alexis 
de Tocqueville az 1827-es itáliai utazásáról szóló értekezésében. Tocqueville 
két fiktív szereplővel mondatta el a nápolyi és a szicíliai jellemről kiérlelt 
benyomásait. A szicíliai Don Ambrogio és a nápolyi Don Carlo diskurzusa a 
sziget hanyatlásának okait járja körül a kölcsönös vádaskodás jegyében.9 
Mindketten a másik felet hibáztatják: Don Ambrogio a nápolyi kormányzat és 
a Bourbon-dinasztia számlájára írta Szicília válságos helyzetét, míg Don 
Carlo szűnni nem akaró szemrehányással ostorozta a sziget népének 
tunyaságát és a szicíliai elit korrupt lelkületét.10 Habár Pietro Calà Ulloa 
szintén Nápolyból érkezett, jelentéseiben nem hunyt szemet a szigetre küldött 
nápolyi tisztviselők megvesztegethetősége és a rendszer hibái felett sem. 
Amikor Szicília helyzetét próbálta szavakba önteni, a tények tekintetében 
mindvégig objektív maradt, és tartózkodott a nyíltan megvető hangnemtől. 
Ehelyett –a szánalom érzése mellett – némi atyai dorgálás csendül ki 
mondataiból, amikor összefoglalja felettese számára a sorsára hagyott sziget 
problémáit. A szerző nápolyi létére igyekezett megőrizni pártatlanságát, 
amely egyúttal a tőle származó források hitelességének mutatója is. 

Pietro Calà Ulloa 1838. április 25-én kelt beszámolójának címe „Sulle 
condizioni della Magistratura“, vagyis „A bíróság állapotairól“ és a sziget 
igazságszolgáltatási gépezetének kritikáját vezeti le. Míg az ugyanezen év 
augusztus 3-án készült, terjedelmét és mondanivalóját tekintve is hosszabb 
írása elmélyültebb elemzést ad Szicíliáról. Ez utóbbi jelentés „Considerazioni 
sullo stato economico e politico della Sicilia“ (Észrevételek Szicília gazdasági 
és politikai helyzetéről) az igazán releváns a maffia történelmének 
felfejtésében. Calà Ulloa módszeresen összegyűjtötte a tényeket, majd írásba 
foglalta azt a jelenséget, amit a kortárs közbeszéd hajlamos volt egyszerűen 
„szekta“ néven emlegetni. De nem hallgatta el azoknak a kilétét sem, akikről 
híre ment, hogy ezeket a bűnözőket fedezték. Az 1838-as állapotok általa 
rögzített pillanatképe egy évszázad múltán szinte mit sem változva köszön 
majd vissza Danilo Dolci könyvének lapjairól, amelyek az 1950-es évek végi 
Corleone városában garázdálkodó maffiózók bűnözői kultúráját ábrázolják. 
Tapasztalatainak időtálló mivolta is alátámasztja, hogy Pietro Calà Ulloa 
jelentései megkerülhetetlenek a maffia történetének tanulmányozásakor. A 
témánk szemszögéből jelentős trapani megbízatását követően 1860-ban, a 
Bourbon-uralom nápolyi összeomlása után fivéreivel, Antonióval és 
Girolamóval követték II. Ferencet a gaetai erődbe, ahol 1860 őszétől az 1861-
es, februári ostrom idejéig bezárólag Pietro egy személyben vitte a 
közmunkaügyi, a közoktatási, az igazságügyi, az egyházügyi és a 

                                                      
9 TOCQUEVILLE, ALEXIS DE: Unpublished Works of Alexis de Tocqueville. Extracts from the 

Tour in Sicily. In: Memoir, Letters and Remains, I. kötet. Szerk.: BEAUMONT, Gustave de. London, 
Macmillan and Co., 1861. 126. (a továbbiakban: TOCQUEVILLE 1861) 

10 TOCQUEVILLE 1861: 127-128. 
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belügyminiszteri tárcát. Miután az egyesült Olasz Királyság hadseregétől 
vereséget szenvedtek, a trónfosztott uralkodó hűséges embereivel Rómában 
keresett menedéket, ahol a száműzetés éveiben ideiglenes kormányt állított 
fel. Utolsó miniszterelnöke Pietro Calà Ulloa volt, aki 1871-ben, amikor 
Róma az immáron egységes Itália részévé és fővárosává vált, a további 
küzdelem a Bourbonok hatalmának restaurálásáért pedig már értelmét, s így 
hátországát vesztette, visszatérhetett Nápolyba. 1879-ben bekövetkezett 
haláláig a városban maradt és történelmi tárgyú tanulmányokat írt a Nápoly-
szicíliai Kettős Királyság végnapjairól. Életművének egy tekintélyes hányada 
a büntetőjog és az irodalom kategóriáját öleli fel, míg 1858-1859 között egy 
francia nyelvű munkában a kortárs nápolyi irodalmi életről tudósított. Végül a 
kényszerű gaetai és római tartózkodásuk eseményeit szintén megírta „Egy 

király száműzetésben: II. Ferenc római udvara, 1861-1870”11 címen. 
Pietro Calà Ulloa lelkiismeretességének, illetve sokrétű képességeinek 

köszönhetően mára kutathatóvá vált annak a lehetősége, hogy a maffia már az 
olasz egység létrejötte előtt, akár 1838-ban is létezhetett. 

 
Két év statisztikája Szicíliában: egy felkelés, öt királyi utasítás, és egy 

áttörő fontosságú jelentés 

 

Pietro Calà Ulloa és Szicília közös története az 1837-es megmozdulással 
vette kezdetét, amely döntő fordulatot hozott a sziget helyzetében a 
Bourbonok monarchiáján belül. A kifejezetten a dinasztiát támadó, ráadásul 
részben Nápoly-ellenes éllel megfogalmazódott elégedetlenségi hullám 
utolérte Szicília valamennyi nagyobb városát. II. Ferdinánd az elharapódzó 
események hatására egy olyan új politikai stratégiát léptetett életbe, amely 
döntő hatással bírt Szicília jövőbeli sorsának alakulására. Az uralkodó feladta 
korábbi engedékenységét az 1830-as trónra lépésekor még bizonyos fokú 
önállósággal rendelkező sziget különleges státuszát illetően.12 II. Ferdinánd új 
Szicília-politikájának direktíváit a saját kezűleg írott, „Utasítások Szicília 
helytartói számára“13 című dokumentumban fejtette ki. Az 1816 óta 
alkotmányos értelemben véve is egységes és központosított állam, a Nápoly-
szicíliai Kettős Királyság centralizációjának betetőzéseként megvonta 
Szicíliától az államigazgatás terén 1837 előtt élvezett részleges autonómiát.14 
Az öt rendelkezés között szerepelt mind a palermói székhelyű, mind pedig a 
nápolyi Szicíliai Ügyek Minisztériumának felszámolása. A sziget általános 

                                                      
11A mű eredeti olasz címe: „Un rè in esilio: la Corte di Francesco II a Roma dal 1861 al 1870.” 
12 PONTIERI 1965: 244. 
13 „Istruzioni per i Luogotenenti di Sicilia“, vö.: PONTIERI 1965:244. A dokumentum jelenleg a 

Nápolyi Állami Levéltárban található. 
14 COPPI, ANTONIO: Annali d'Italia dal 1750. 8. kötet. (1830-1845). Róma, Salviucci, 1851. 

357-358. 
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helytartójának befolyását érzékelhetően korlátozta, aminek köszönhetően a 
pozíció mindenkori betöltője pusztán a miniszteri rendeletek végrehajtójává 
degradáltatott. Hatáskörét tulajdonképpen leszűkítették a halaszthatatlanul 
sürgős ügyekre. Igazságügyi és rendészeti kérdések tekintetében Szicíliát 
teljes mértékben a Nápolyban székelő minisztériumok illetékességi körébe 
rendelték. II. Ferdinánd utasításaiban megfogalmazódott még a nápolyi és a 
szicíliai kincstár vonatkozásában az addig érvényben lévő viszonyok 
kiegyenlítésének szándéka is. Az 1837 utáni politikai irányvonal egy másik 
meghatározó, ha nem éppen a legfontosabb eleme pedig a hivatalnokok 
tervszerű vegyítése volt Nápoly és Szicília viszonylatában, amely a gyakorlat 
szintjére átültetve azt jelentette, hogy nápolyiakat küldtek a szigetre, míg 
szicíliaiakat a kormányzati centrum hivatalaiba helyeztek át, hogy azontúl ne 
tudjanak önállóan cselekedni és a központosítási törekvések ellen hatni. Az 
eredeti cél az lett volna, hogy a Bourbonok uralkodói és kormányzati 
fészkéből kibocsátott tisztviselők jelenlétükkel, ismereteikkel elősegítsék a 
Két Szicília effektív egybeolvasztását, amire már 1819-ben kísérletet tettek a 
törvényhozás, majd az igazságszolgáltatás terén két szakaszban levezényelt 
egységesítési intézkedésekkel. 1819. január 1-jével a szigeten is bevezetésre 
került a nápolyival azonos jogrendszer, szeptember 1-jén pedig a polgári 
törvénykönyv tekintetében szintén véghezvitték az egységesítés feladatát.15 A 
II. Ferdinánd által bevezetett, és nyíltan a centralizáció szolgálatába állított 
reformintézkedések foganatosítását azonban az esetek túlnyomó többségében 
a méltányosság hiánya, valamint a gondatlanságból eredő problémák 
árnyékolták be, ezért azok nem hogy nem enyhítették az indulatokat, hanem 
tovább fokozták a szicíliaiak ellenállását. Az 1820-1821-es eseményekben 
gyökerező alkotmányozó szellemiség eltörlése ugyanis állandósította a 
viszályt a sziget és a Bourbon monarchia Fároszon inneni16 részei között.17 Az 
1837-es megmozdulások leverésénél tanúsított könyörtelensége és kegyetlen 
intézkedései miatt az uralkodó ez év október 10-én kibocsátott rendeletében 
visszahívta a szigetről a szicíliaiak szemében olyannyira gyűlölt Francesco 
Saverio Del Carretto márkit (1777-1861), akinek helyére a már idős, ám még 
mindig tettvágytól fűtött Onorato Gaetanit, Laurenzana hercegét nevezte ki 

                                                      
15 PONTIERI 1965: 228. 
16 II. (Bourbon) Ferdinánd az 1816. december 8-án kibocsátott alkotmánnyal egyesített 

területeken a következő közigazgatási felosztást érvényesítette: a kontinentális, szárazföldi részre, a 
hajdani Nápolyi Királyságra a „Fároszon inneni Szicília“ elnevezést alkalmazták, míg a 
tulajdonképpeni Szicília definiálására a „Fároszon túli“ megjelölés szolgált. Ebben az esetben a 
„fárosz“ kifejezés nem egy tényleges világítótoronyra utalt, de nem is átvitt értelemben használták, 
hanem a korszakban földrajzi és politikai szempontból vonatkoztatási pontnak tekintett, Calabria 
tartományt és a szigetet elválasztó Messinai-szorost jelölte. Ez a megkülönböztető terminológia 
tetten érhető a Bourbon-uralom idején keletkezett források nyelvezetében, így Pietro Calà Ulloa 
1838. augusztus 3-án kelt, Szicíliáról írott jelentésében is. 

17 PONTIERI 1965: 243. 
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Szicília általános helytartójává. A Nápoly-szicíliai Kettős Királyság 
forradalmi színezetű mozgalmainak elfojtásával megbízott Del Carretto 
márkit annakidején még maga Bourbon Ferdinánd küldte a szigetre.18 A 
teljhatalommal felruházott miniszter azt az utasítást kapta az uralkodótól, 
hogy állítsa helyre a rendet Messina, Catania és Siracusa tartományokban.19 
Francesco Saverio Del Carretto azzal szolgált rá a szicíliaiak megvetésére, 
hogy az 1837-ben kirobbant felkelés leverésekor a kolerajárványt tetézve 
letartóztattatott mintegy 750 személyt, majd rögtönítélő haditanácsokat és 
katonai bizottságokat állíttatott fel, amelyek ezek közül 123 embert halálra 
ítéltek, további 130 főre pedig kevésbé súlyos büntetést szabtak ki.20 Ezen 
felül Del Carretto miniszter azzal büntette meg Siracusa városát, hogy az 
azonos nevű tartomány bíróságait áthelyeztette a rivális Noto városába. 

Az 1837-es történések következtében reaktiválódott a Bourbonok 
centralizációs politikája. Ennek részét képezte a hivatalnokok hirtelen 
végrehajtott cseréje is, ami általában ellenére volt a szicíliaiaknak, de 
különösképpen a nápolyi funkcionáriusok számára bizonyult kedvezőtlennek. 
Egyikük sem volt elragadtatva a szigetre szóló megbízatása gondolatától, 
mégis késedelem nélkül átkeltek Szicíliába, hogy teljesítsék kötelességüket. 
Ezeknek a nápolyi tisztviselőknek a csoportjával, Onorato Gaetanival együtt 
érkezett meg Szicíliába Pietro Calà Ulloa is, akit a Nápoly-szicíliai Kettős 
Királyság akkori igazságügy-minisztere, Nicola Parisio helyezett át a 
Fároszon túli terület északnyugati partvidékén fekvő Trapani városába 
általános, királyi meghatalmazással rendelkező megbízott minőségében.21 A 
Calà Ulloa tollából származó, feletteséhez, Nicola Parisióhoz címzett 
bizalmas jelentésekre egy calabriai történész, Ernesto Pontieri talált rá a 
nápolyi Szent Márton Nemzeti Múzeum Történeti Levéltárában,22 majd 
publikálta azokat „Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e dell’ 

ottocento“ (A Bourbon reformizmus a XVIII. és XIX. századi Szicíliában) 
című munkájában. Amint azt már a mű címe sejtetni engedi, Pontieri nem a 
szicíliai bűnözésről szóló beszámolóját vizsgálta meg, hanem a Bourbonok 
reformtevékenységének Szicíliára gyakorolt hatásait elemezte. Ugyanakkor a 
nápolyi-szicíliai viszony megromlásának okait és folyamatát taglaló 
megközelítésmódja rímel az Alexis de Tocqueville által elmondottakból 
következő konklúzióra, miszerint a jövőbeli maffiakutatásokban nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a szicíliai nép és a nápolyi székhelyű Bourbon-
                                                      

18 COPPI, ANTONIO: Annali d'Italia dal 1750. 8. kötet. (1830-1845). Róma, Salviucci, 1851. 
356. (a továbbiakban: COPPI 1851) 

19 COPPI 1851: 357. 
20 Uo. 
21 PONTIERI 1965: 244-245. 
22 A pontos lelőhely adatai: Archivio Storico del Museo Nazionale di San Martino in Napoli, 

Fondo Nisco, 15, XLVIII-LIV. Az itt közölt elemzéshez az Ernesto Pontieri által közzétett változatot 
használtam. 
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kormányzat relációjában jelentkezett ellentétek történeti-társadalmi hátterének 
felfejtésére. A maffiatörténet néhány képviselője, mint Maurizio Esposito 
vagy Norman Lewis ugyan említést tettek a forrásról, esetenként közöltek is 
néhány mondatot az ominózus bekezdésből, de egyikük sem vállalkozott a 
jelentés vonatkozó részeinek alaposabb ismertetésére és feldolgozására. John 
Dickie pedig mindössze annyi figyelmet szentelt a Calà Ulloa forrásnak, hogy 
megjegyezte: a Bourbonok egyik trapani nyomozója 1838-ban készített 
hivatalos beszámolójában kitért olyan bűnös célú egyesületekre is, amelyek 
kisebb kormányokat alkottak a kormányzaton belül, illetve 
összeesküvéseikkel komolyan megnehezítették az államügyek 
problémamentes intézését.23 Abban méltán egyetérthetünk Dickie 
professzorral, hogy további bizonyítékokra – jelesül történeti 
dokumentumokra – lenne szükség annak tisztázásához, vajon egyértelműen 
azonosíthatjuk-e a Pietro Calà Ulloa soraiban bemutatott bűnözői csoportokat 
a szicíliai Tiszteletreméltó Társaság egyes coscáival. Azonban az nyilvánvaló, 
hogy a trapani királyi megbízott jellemzésének komponensei alapján nem 
holmi banditákról, egyéni bűnelkövetőkről vagy egyszerűen az erőszak 
monopóliumát bitorló, földesúri vezetésű fegyveres bandákról van szó, hanem 
jól elkülöníthető, a bűnözést szervezetten és csoportosan folytató 
bűnszervezetekről. Ezért az alábbiakban részletesen elemzem Pietro Calà 
Ulloa 1838. augusztus 3-án keletkezett jelentését, amelyben összegyűjtötte a 
Szicília politikai és gazdasági helyzetében tapasztalható visszásságokat, 
felvázolva a szigetet fojtogató általános bénultság tünetegyüttesét, amiből 
aztán levezeti a szicíliai bűnözés e sajátos, szervezett, a leírásban szereplő 
egyezések révén a maffiával azonosítható típusát. 

Az Ernesto Pontieri kezébe került források közül a korábbi, az 1838. 
április 25-én kelt a sziget bíróságainak és igazságszolgáltatási rendszerének 
állapotaiba nyújt betekintést. A mindenütt virágzó korrupció és az 
arisztokrácia túlzott befolyása mellett a gondok forrását Palermo Szicílián 
belül élvezett prioritásában látta, hiszen a város 1817-ben a Bourbon 
monarchia hivatalos fővárosává deklarált Nápollyal szemben a Fároszon túl 
mit sem vesztett hajdani jelentőségéből, illetve irányadó szerepéből.24 A 
centralizációt elősegítő új törvényeknek megfelelő igazságszolgáltatási 
gyakorlat szicíliai meghonosításának céljával a szigetre küldött nápolyi bírák 
és ügyészek némelyike visszaélt pozíciójával, saját kénye-kedve szerint 
alkalmazta azokat a direktívákat, amelyek bevezetése az ő feladatuk lett 
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volna. A bírói testületi helyek betöltésénél sokszor tehetségtelen, érdemtelen, 
becstelen és inkompetens személyeket részesítettek előnyben, így a kortársak 
tanúi lehettek olyan, villámcsapásszerű kinevezésekkel megalapozott gyors 
karriereknek, mint például amikor egy lódoktorból hirtelen a polgári bíróság 
magas rangú tisztviselője lett.25 

A későbbi, 1838. augusztus 3-án készült jelentés kifejezetten Szicília 
gazdasági, társadalmi és politikai helyzetéről tudósít. Pietro Calà Ulloa arra a 
következtetésre jutott, hogy a hatalmi centrumból kiinduló „…mindennemű 

erőfeszítés megtorpanásra kényszerült a sziget partjainál”.26 Kétség sem 
férhetett hát a Fároszon túli tartományok hosszú időre visszatekintő 
elhanyagoltságának tényéhez. A szicíliai területekben rejlő értékpotenciált 
nem becsülték meg, s ily módon nem is aknázták ki, a sziget pedig 
gyakorlatilag teljesen magára maradt.27 Népességének számát illetően 
meglehetősen ritkán lakott volt, infrastruktúrája finoman szólva is szegényes, 
az ipar és a kereskedelem nem volt igazán számottevő, mindezt pedig a 
patríciusok rendjének hatalmaskodása, zsarnoki fellépése és a köznép 
tanulatlansága súlyosbította. Ebből adódóan a szerző a következőképpen 
fakadt ki a jelentésben: „...Szicília egészen mostanáig nem más, mint egy 
anakronizmus az európai civilizáción belül.“28 Példaként hozza fel az 1817 
óta fizetett illeték esetét, amelyet eredeti rendeltetése szerint útépítésre kellett 
volna fordítani, miközben az 1838-as állapotok nyilvánvalóan feleseltek a 
célkitűzéssel, hiszen a sziget még ekkor is csupán hárommérföldnyi 
másodrendű úttal szégyenkezhetett. A palermói Kereskedelmi Kamara 
feljegyzéseire hivatkozva Parisio miniszter tudtára adta azt is, hogy a szicíliai 
kereskedelem a Nápollyal folytatott kabotázsra, azaz part menti hajózásra és 
némi külföldről történő importra korlátozódott. A mezőgazdaságról szólva 
végeláthatatlanul nagy, műveletlen szűz földekről tett említést, melyek a 
burjánzó gyomnövények prédájává váltak. Ennek fényében nem meglepő a 
tény, hogy 1819-ben Itália hajdani magtárába, Szicíliába 200 ezer tomolo29 

                                                      
25 Uo. 
26 CALÀ ULLOA, PIETRO: Considerazioni sullo stato economico e politico della Sicilia. 

Archivio Storico del Museo Nazionale di San Martino in Napoli, Fondo Nisco, 15, XLVIII-LIV. In: 
Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e dell’ ottocento. 2. kiadás. Szerk.: PONTIERI, 
ERNESTO.Nápoly, Edizione Scientifiche Italiane, 1965. 232. (a továbbiakban: CALÁ ULLOÁ: 
CONSIDERAZIONI 1965.) 

27 Uo. Az idézet eredeti változata: „…ogni sforzo arrestarsi innanzi le acque del Faro.” Az 
eredeti szöveg alapján fordította: a szerző. 

28 Uo. Az idézet eredeti nyelven: „…la Sicilia resta tutt’ora come un anacronismo nella civiltà 

europea.” Olaszról magyar nyelvre fordította: a szerző. 
29 A tomolo 2009. december 31-ig Dél-Itáliában használt mértékegység volt, amelynek értéke 

tartományról-tartományra változott. A mezőgazdaságban a földek felszíni kiterjedésének 
megjelölésére szolgált. Trapaniban például 2,093 m²-nek felelt meg. FRANCESCO GIANNINI: 
Antiche unità di misure e antiche monete (Régi mértékegységek és pénzérmék): 
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kiterjedésű területen termett gabonát kellett szállítani a Királyság közvetlenül 
az európai kontinenshez tartozó részéről. A tudatlanság mocsarában henyélő 
köznép elutasította az agronómia terén született új ismeretek elsajátítását, s 
habár néha már az éhenhalás küszöbén toporogtak, szinte mindenütt 
elmulasztották a tápláló burgonya termesztését. A földeket átengedték a 
mindennapos élelmezésben hasznosnak számító termények helyett a 
fügekaktuszok uralmának, lévén ezek nem igényeltek különösebb fáradságot 
vagy művelést.30 Hanyagságukat pedig azzal indokolták, hogy még mindig 
nem került napirendre sem a nagy kiterjedésű egyházi, sem az arisztokrácia 
kezében koncentrálódó földbirtokok felosztása. Ráadásul a hűbéri rendszer 
lerombolásának mindezidáig nem látták hasznát, mert amíg a terra firmán 
akár erőszakos úton is keresztülvitték a feudalizmus eltörlését, addig 
Szicíliában minden ellenkező előjellel zajlott le, mert a vonatkozó utasítások a 
gyengekezűség és a csalások áldozatául estek. Akadtak olyan bírák és 
ügyészek, akik hajdan városi ügyvédként még a bárók ellen léptek fel, majd a 
feudális rendszer felszámolásával, a szicíliai tartományokban tett látogatásaik 
keretében immár ugyanezeket a bárókat oltalmazták meg egykori 
hűbéreseiktől. Ezzel magyarázható, hogy a szigeten gyakorlatilag nem lehetett 
kincstári vagy községi tulajdonban lévő földbirtokot találni. A szicíliai 
népesség meglehetősen alacsony lélekszámának orvoslására a megfontolandó 
megoldást a betelepítés sugallta volna, csakhogy a tulajdonviszonyok imént 
ismertetett állása szerint hiába volt töméntelenül sok megműveletlen, sorsára 
hagyott termőterület Szicíliában, a nápolyi kormány egy arasznyi földet sem 
adományozhatott volna az új jövevényeknek.31 

Pietro Calà Ulloa egy másik jelentős problémaként a sziget úgynevezett 
„angol évtizedében“, 1806-1815 között forgalomba került, tetemes 
mennyiségű készpénz által előidézett drasztikus áremelkedést nevezte meg, 
amely elsősorban az árucikkek és a munkaerő árában volt szembeszökő. Ezen 
kívül az angolok a napóleoni háborúk idején a kontinentális zárlat32 

                                                      
http://www.gioiadelcolle.info/2011/08/22/antiche-unita-di-misure-e-antiche-monete/. (utolsó elérés: 
2015. április 1.) 

A tomolo fogalmának definíciója, valamint megfelelői m2-ben megadva a különböző szicíliai és 
dél-itáliai városokban: http://it.wikipedia.org/wiki/Tomolo (utolsó elérés: 2015. április 1.) 

30 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 233. 
31 Uo. 
32 A Brit Birodalom ellen irányuló, azt kereskedelmi pozícióinak szétzúzásával megtörni 

szándékozó kontinentális blokádot Bonaparte Napóleon (1769-1821) francia császár vezette be 1806. 
november 21-i berlini rendeletével Franciaországban, az általa megszállt, illetve a franciákkal 
szövetségesi státusban lévő államokban. Így a zárlat 1807 után érintette még Dániát, Hollandiát, 
Spanyolországot, a Joseph Bonaparte (1768-1844), majd Joachim Murat (1767-1815) kormányozta 
Nápolyi Királyságot, továbbá a poroszok, az oroszok és az osztrákok is kénytelenek voltak 
csatlakozni a napóleoni kezdeményezéshez. Az 1806. november 21-én, Berlinben kelt dekrétumban a 
császár megtiltotta az ellenőrzése alatt álló és a szövetséges államoknak egyaránt a Brit-szigetekkel 
való kereskedelmet, a francia földön tartózkodó angolokat hadifogolynak nyilvánította, a brit hajókat 
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következtében ipari termelési potenciáljukat részlegesen áthelyezték 
Szicíliába, ami azt jelentette, hogy a már meglévő manufaktúráik 
tevékenységét a szigeten folytatták, de előfordult, hogy újakat is létesítettek. 
Saját gyártású áruikkal, termékeikkel elárasztották az általuk elfoglalt vagy 
angol helyőrséggel megszállt területek, így Szicília piacait is. Ezzel Anglia 
tulajdonképpen gátolta, sőt meg is bénította a helyi ipar 
termelőtevékenységét.33 A jelentésben kárhoztatott készpénz profit 
formájában Angliába áramlott vissza, így az „angol évtized“ elteltével, 1815-
ös távozásukat követően ez a pénzbeli töltet az angol gazdasági vérkeringésbe 
visszajutva Szicíliában csak az árak rohamos elszabadulását, vagyonos 
emberek eladósodását és megannyi, szükséget szenvedő embert hagyott hátra. 

A körülbelül egy évtizedes angol jelenlét hatásainak kifejtése után Pietro 
Calà Ulloa jelentésében áttér az igazságszolgáltatás és a bűnözés szorosan 
összefonódó témakörére. A Bourbon monarchia területén érvényben lévő 
barbár, kusza törvények egységesítésére példaként hozza fel Bernardo 
Tanucci (1698-1783) kísérletét, aki ebbéli szándékában végül kudarcot 
vallott.34 A Trapaniba helyezett nápolyi bíró úgy vélte, hogy a szicíliai nép 
demoralizálódása a törvények rendezetlenségéből, következetlenségéből, nem 
egyszer indokolatlan kegyetlenségéből táplálkozott, s abban a 
meggyőződésben öltött testet, miszerint bármit szabadságukban állt megtenni 
a törvények kijátszása vagy megkerülése érdekében.35 Szicíliában a 
jogrendszer és az igazságszolgáltatás imént ismertetett állapota beindított a 
közösség egészében egy olyan önvédelmi mechanizmust a központi 
hatalommal és rendelkezéseivel szemben, aminek indíttatására az a felfogás 
terjedt el, hogy a vádlottat meg kell menteni attól, hogy a törvény szigora 
teljességével, illetve zavarosságával lesújtson az illetőre. Ennek a folyamatnak 
az egyik szimptómája volt a megszámlálhatatlanul sok hamis vallomás, 
melyek elképesztő mértékben megkönnyítették a bűncselekmények 
elkövetését. A jelentés írója a szigeten dúló barbárság újabb tanújelét látta 
abban a tényben, hogy a kínvallatás 1810-es eltörlése ellenére Szicília 
különböző részein 1860-ig, Garibaldi és vörösingesei érkezéséig töretlenül 

                                                      
lefoglaltatta. A blokádból eredő megszorítások kezdetben a kontinentális, azon belül is elsősorban a 
francia ipar fellendülését eredményezték, de hamar bebizonyosodott, hogy ez hosszú távon nem 
számított fenntartható tendenciának. Szicíliában ekkor angol helyőrség állomásozott, így a Brit 
Birodalomnak lehetősége nyílt termelőtevékenységének itteni részleges áthelyezésére, ráadásul a 
sziget az angol termékek új felvevőpiacának szerepére is alkalmasnak bizonyult. A kontinentális 
zárlatot elrendelő berlini dekrétum szövegét közli: Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789 – 
1914. Szerk.: DIÓSZEGI István. Budapest, Korona Kiadó, 2001. 65-67. 

33 PONTIERI 1965: 233. 
34 Pietro Calà Ulloa 1870 után élete hátralévő éveit Nápolyban töltötte, ahol az egykori Nápoly-

szicíliai Kettős Királyság történetéről, az európai irodalmi életben elfoglalt helyéről írt esszéket. 
1875-ben jelent meg a Bernardo Tanucciról szóló műve „Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi“ 
(Bernardo Tanucciról és koráról) címen Nápolyban. 

35 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 233. 



KÚT 2014/1. 51 

 

működtek a kínzás leghatékonyabb eszközeként elkönyvelt barlangszerű, 
földalatti, sötét, szűk lyukak, a dammusók.36 Ennek magyarázatát a korabeli 
büntetés-végrehajtási intézmények elégtelen infrastruktúrájában lelte meg, 
ugyanis a túl kevés épület nem tudott volna befogadni minden gyanúsítottat és 
elítéltet. Szicília egyes bírósági kerületeiben még a forrás keletkezésének 
évében, 1838-ban is használatban álltak a dammusók. Csak Trapani 
környékén három-négy ilyen kínzókamra működött még. Pietro Calà 
Ulloának tudomására jutott egy olyan eset, amikor egy büntetőbíró37 
utasítására súlyos gyilkosság elkövetésével vádolt személyeket a caltanissettai 
dammusókban tartottak fogva, méghozzá úgy, hogy négy hónapon át 
folyamatosan vasbilincsbe verve tartották őket.38 Mindez pedig történt 1823-
ban, amikor a kínvallatás már tizenhárom éve hivatalosan is illegalitásba 
szorult. Ráadásul az ellenük folyó eljárást megsemmisítették és a 
megkínzottak ártatlannak találtattak. Amint arról már szót ejtettem, az április 
25-i jelentést teljes terjedelmében a szicíliai bíróságok állapotának 
jellemzésére szentelte, ezért itt csak annyival egészíti ki erre vonatkozó 
észrevételeit, miszerint a korrumpálhatóság és a nagyhatalmú zsarnokoknak 
való vak engedelmeskedés „…beszennyezte a bíróságon a legmagasabb 
pozíciókat betöltő férfiak talárját.”39 Mi több, ugyanezek a megvesztegethető 
személyek voltak a bűnelkövetés, azon belül is főleg az állatlopások40 
elsőszámú pártfogói. Pietro Calà Ulloa egy konkrét példával szemlélteti 
mindezt: egy bizonyos Artale márkit41 említ, akinek a földjein kerestek és 
                                                      

36 A forrás szerzőjénél a dammuso kifejezés torzult alakja szerepel többes számban, tambusi 
formában. Vö.: CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 233., PONTIERI 1965: 233. 

37 A jelentés szövege alapján nem egyértelmű, hogy egy Siracusa nevű büntetőbíróról van-e szó, 
vagy, hogy a szerző esetleg arra próbált utalni, hogy az illető a délkelet-szicíliai Siracusa városában 
tevékenykedett. Mindenesetre az előbbit valószínűsíti, amikor arról beszél, hogy az ilyen Siracusa-
félék fedezték azokat a bűnözői alakulatokat, amelyeket a maffiatörténet kutatóinak egy része a 
bűnszövetkezettel azonosít. Vö.: CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 235. 

38 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 234. 
39 Uo. Az idézet olasz nyelven: „…ha lordato le toghe di uomini posti nei più alti uffici della 

magistratura.” Magyarra fordította: a szerző. 
40 Mind a maffiabűnözés, mind pedig egyéb bűnesetek kontextusában állatlopás alatt az 

aprólékosan megszervezett állatelhajtás, majd a jószágok szintén előre eltervezett értékesítése 
értendő. 

41 Eddigi kutatásaim alapján feltehetően a spanyol gyökerekkel rendelkező, 1394 körül a szigetre 
érkezett szicíliai Artale nemesi család leszármazottjára, Don Giuseppe Artaléra, Collanto (másutt 
Collalto) márkijára (1760-1837) céloz, aki 1782-1797 között törvényszéki bíró volt. 1808-ban királyi 
megbízottnak nevezték ki Messinában. Ragyogó bírói karriert futott be a Nápoly-szicíliai Kettős 
Királyságban, aminek csúcspontját egyes források alapján az 1817-es, míg mások szerint az 1819-es 
év jelentette, amikor a legfelsőbb igazságszolgáltatási fórum elnöke lett. Pietro Calà Ulloa viszont 
arról számolt be, hogy éppen 1819-ben tartóztattak le a csendőrök számos bűnözőt Giuseppe Artale 
birtokán. Amennyiben valóban Don Giuseppe a forrásban szereplő Artale márki, magas pozíciójának 
és kapcsolatainak köszönhetően sikerülhetett meggyőző és kellően kielégítő magyarázatot adnia a 
hatóságoknak a földjén rejtőzködő bűnözők kapcsán, mivel a már említett tisztséget egészen 1824-ig 
ő töltötte be. Apja, Filadelfio Artale (1722-1783) jogtudós és bíró, egy ideig Szicília kormányzója, 
végül 1780-tól haláláig királyi tanácsos volt Nápolyban. 1779-ben Filadelfio Artale tett szert a márki 
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leltek menedéket mindenféle bűnözők zsákmányaikkal együtt, miközben 
maga a márki szintén a birtokon tartózkodott. 1819-ben a csendőrség a 
helyszínre vonult és letartóztatott nem kevesebb, mint harminc gonosztevőt, 
akiknek a búvóhelyéről előkerült több lopott állat. A trapani megbízott 
szavaival élve: „Ha az 1820-as szicíliai felkelés nem nyitotta volna meg a 
börtönöket [ti. a szigeten], akkor azok kapuit a protektor márki [ti. Artale] 
mindenhatósága tárta volna szélesre.”42 Egyes hatósági személyek nem 
titkoltan pártolták és elősegítették a csempészetet, mint Corvaja cataniai 
ügyész, akit a nép feldúltan gyalázott a város utcáin, közterein. A favignanai 
erőd egyik parancsnoka, egy Pantelleria szigetén tevékenykedő bíró, valamint 
egy trapani börtönőr kapcsán pedig arról informálták, hogy az előző napi 
rajtaütéskor elkobzott fegyvereiket már másnap eladták a foglyoknak. Az 
elítéltek egyébként is nagy szabadságot élveztek a börtönökben, sőt pont a 
legveszélyesebbek voltak a katonai és polgári ügyek vezető rétegeinek 
elsőszámú bizalmasai. Mindemellett néhány bírósági kerület vezető 
tisztviselője még az írószerekkel is csalást követett el, majd nem átallottak 
arra vonatkozó igazolást hátrahagyni utódaiknak, aminek értelmében mit sem 
tudtak arról, pontosan milyen felszereltséggel és eszközkészlettel kellett volna 
átadniuk hivatalukat a pozíció aktuális várományosának. Az eddig idézett 
állapotokat csak tovább súlyosbította az a tény, hogy az erőszak 
monopóliumát helyi szinten többnyire fegyveres csapatok (squadrák) kezébe 
helyezték. Az ilyen felfegyverzett alakulatok maguk is felelősek voltak 
különféle bűncselekményekért, így nem meglepő, hogy ők is tolerálták a 
bűnözés olyan egyéb megnyilvánulási formáit, mint a gyilkosságot, nők 
megbecstelenítését és az állatlopásokat. Így hát a szégyentelenül, gátlástalan 
módon végrehajtott bűntények a szicíliai mindennapok krónikájának részei 
maradtak.43 A fegyveres társaságok megvesztegetéssel garantált 
büntetlenségük árát másokkal fizettették meg: valósággal halálra kínozták a 

                                                      
rangra, miután collaltói és cannatai birtokokba fektette pénzét. Azonban a jelentésben említett Artale 
márki kilétének teljes bizonyossággal történő behatárolásához további történeti kutatást tartok 
szükségesnek, amelyet az interneten elérhető, nem túl részletgazdag anyag feldolgozása után 
kizárólag olaszországi levéltári kutatómunka útján látok megvalósíthatónak. Giuseppe Artale 
márkiról ugyanis csak online elérhető életrajzi adatok állnak rendelkezésünkre. A szicíliai nemesi 
családokat és történetüket bemutató honlap adatbázisában az Artale famíliáról szóló anyag 
megtalálható a következő linkre kattintva: http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=277 
(utolsó elérés: 2015. április 1.) Giuseppe és Filadelfio Artale szerepelnek a kelet-szicíliai Bronte 
városának kiemelkedő személyiségeit ábrázoló festményen is, amely Agostino Attinà brontei festő 
(1841-1893) keze munkáját dicséri. A műalkotás történetéről, illetve a képen megörökített helyi elit 
tagjairól, mint Giuseppe és Filadelfio Artale, illetve pályafutásuk legjelentősebb állomásairól hasznos 
információk sorakoznak a következő weboldalon: 
http://www.bronteinsieme.it/3pe/uomini_illustri.html (utolsó elérés: 2015. április 1.) 

42 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 234. Az idézet eredeti szövege: „Se le turbolenze 

del 1820 non avessero aperte le prigioni, loro le avrebbe schiuse l’onnipotenza del Marchese 

protettore.” Fordította: a szerző. 
43 Uo. 
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potenciális bűnbakként útjukba akadt gyanúsítottakat, sőt gyakran elvitték 
őket távoli helyekre, általában valamelyik tartományi székhelyre, miközben a 
szerencsétleneket a lovaik farkához kötözve vonszolták maguk után. 
Közvetlenül Pietro Calà Ulloa Szicíliába érkezése előtt is történt egy hasonló 
eset: egy vádlottat az ismertetett körülmények között szállítottak Alcamóból 
Trapaniba, de az illető a gyötrelmekkel kikövezett úton halálát lelte. 

Ugyanakkor a közigazgatásról és az állami intézmények hálózatának 
helyzetéről sem festett kevésbé lehangoló képet, mint amilyet az 
igazságszolgáltatás, a mezőgazdaság vagy az ipari és a kereskedelmi szektor 
aktuális állapotainak szavakba öntésekor tapasztalhattunk. Jelentésének 
tanúsága szerint 1819 óta szinte nem akadt olyan kórház vagy menedékház, 
amely hivatalos beszámolót készített volna működéséről. De amennyiben volt 
is üdítő kivétel, ezek a jelentések általában sohasem kerültek megvitatásra. A 
szicíliai tisztviselők szolgálatkészsége perverz módon kimerült abban, hogy 
azonnal ugrottak bármely befolyásos személy csettintésére, kielégítették a 
legváltozatosabb szeszélyeiket, igényeiket, mialatt nem szűntek meg 
folyamatosan azon töprengeni, miként is húzhatnának hasznot a 
hivatalukból.44 S mivel a még a spanyol uralom idején létrehozott, lokális 
közigazgatási szerven, a dekurián belüli posztokért nem járt külön fizetség, a 
szicíliai logika malmai úgy őröltek, hogy senki nem akarta betölteni azokat.45 
A szigeten mindennapos esetnek számított, hogy titokban adtak ki 
rendeleteket, hamis diplomákat és miniszteri körleveleket továbbítottak 
Palermóból a Nápoly-szicíliai Kettős Királyság uralkodói székhelyére. Pietro 
Calà Ulloa ezúttal sem maradt adós a példával: egy, Calatafimi városába 
tervezett jótékonysági intézmény alapítására kiutaltak 120 000 dukátot, de 
azóta eltelt több, mint egy évtized anélkül, hogy a rendelkezést végrehajtották 
volna. Közben az összeg negyedét egy hitel- és fizetésképtelen hatalmasság 
érdekeltségeibe invesztálták.46 A városi őröket valósággal képtelenség volt 
rávenni arra, hogy a saját illetékességi körükbe tartozó terület utcáit, útjait 
legalább tizenöt naponta egyszer átfésüljék. Ebből a totális, a szicíliai lét 
valamennyi aspektusát felölelő, általánossá csontosodott bénultságból és 
korrupcióból vezette le Pietro Calà Ulloa a bűnözés egy jól elkülöníthető 
válfajának kialakulását, mondván, ezek voltak a legfőbb okai annak, hogy a 
sziget népe szerfelett különös, mi több, veszélyes módszereket dolgozott ki az 
ismertetett viszonyok kiegyenlítésére.47 

A maffiatörténet kutatóinak néhány képviselője a soron következő 
bekezdésben vélte azonosítani a szicíliai maffiát. A trapani megbízott 
információiból feltárul egy önálló szubkultúrát képező bűnözői társadalom 
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45 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 236. 
46 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 235. 
47 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 235-236. 
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leírása, amelyet világosan elkülönít a visszaélésekben szintén jeleskedő 
fegyveres csoportoktól, a squadráktól, melyek sokkal inkább a maffia jellegű 
bűnözés egyik utánpótlási alapjaként, semmint tényleges coscákként 
definiálhatóak. Az Ernesto Pontieri jóvoltából a szakterület látókörébe került 
jelentésben Pietro Calà Ulloa megosztotta felettesével, Nicola Parisio 
igazságügy-miniszterrel, hogy Szicília számos vidékéről hallani úgynevezett 
egyesületekről vagy testvériségekről, egyfajta szektákról,48 melyeket 
pártoknak is neveznek, de ezt bármilyen politikai színezet és célkitűzés nélkül 
értendően. A szicíliai maffia akkori megfelelőjének tartott bűnszervezet 1838-
as állapotait jellemezve a Trapaniba küldött bíró kifejti, hogy az érintettek 
nem tartottak összejöveteleket,49 bár ha belegondolunk, a maffia találkozói 
sohasem voltak nyilvánosak, éppen ezért ezt az állítást betudhatjuk a 
Tiszteletreméltó Társaság kőbe vésett törvényeinek, a hallgatás és a titoktartás 
regulájának. Így ha a bűnözők tárgyalt csoportja valaha is tartott gyűléseket, 
azok ténye csak elvétve szivároghatott ki. Calà Ulloa tudomása szerint a tagok 
között nem volt más kapcsolódási pont, mint a főnök, akitől mindannyian 
függöttek. A vezető személyéről szólva elmondja, hogy néhol egy 
földbirtokos, másutt pedig egy esperes irányítása alatt álltak, ami arra enged 
következtetni, hogy egyházi kötődésű és nemesi származású férfiak egyaránt a 
bűnszövetkezet élére állhattak.50 Sok földbirtokos abban a hitben csatlakozott 
az elnyomók táborához, hogy feltétlenül jobban jár, mintha az elnyomottak 
létszámát gyarapítaná, ezért többen beléptek a kortársak által pártszerű 
képződményeknek mondott, az erőszak, a hatalom és az anyagi javak 
kapitalista módon történő végeláthatatlan felhalmozásának szentháromságára 
épülő egyesületekbe. 

A bűnelkövetésre szakosodott „szekta“ közös pénzalappal rendelkezett, 
amelynek funkciói között megemlíti az olyan, hirtelen felmerült ügyek 
elsimítását, mint egy hivatalnok eltávolítása, egy másik érdekében történő 
fellépés, egy vádlott megmentése vagy éppen egy ártatlan megvádolása. Ezen 
felül elterjedt megoldás volt a felhalmozott tőke más bűntények 
végrehajtásában való továbbforgatása, így a közös kassza egy másik 
előnyeként felhasználhatták a pénzt a rablások kivitelezésére, járulékos 
költségeinek fedezésére, amely a példa kedvéért az egyik szicíliai 
tartományból a másikba hajtott lopott állatokkal folytatott kereskedelem 
lebonyolításához nélkülözhetetlennek bizonyult. Pietro Calà Ulloa úgy beszélt 

                                                      
48 Mintegy két évtized múltán a svájci származású író és szálloda-tulajdonos, Marc Monnier 

(1829-1885) a nápolyi Camorráról szerzett értesüléseinek interpretálásakor gyakran „szekta“ néven 
utalt a bűnszövetkezetre, de hasonlóan járt el Nicolò Turrisi Colonna báró (1817-1889) is, aki 
„Közbiztonság Szicíliában“ címen közreadott művében szintén ezzel a terminussal próbálta 
megragadni a korabeli Tiszteletreméltó Társaság valóságát. 

49 CALÁ ULLOÁ: CONSIDERAZIONI 1965: 235. 
50 Uo. 
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ezekről a bűnözői egységekről – a maffia terminológiája szerinti coscákról – 
mint rengeteg kis kormányról a Nápoly-szicíliai Kettős Királyság 
kormányzatán belül. A problémák szülte igényekkel nem találkozott a 
Bourbon-uralom idején megszervezett rendőrség, ezért megfelelő 
rendfenntartó szerv hiányában a bűncselekmények elszaporodtak. Súlyosbító 
tényezőként hozzáteszi, hogy a szicíliaiak hallgatólagos megállapodásra 
jutottak a bűnözőkkel, amely a következőképpen zajlott le. Amint 
megtörténtek a lopások, rögtön feltűntek a közvetítők, és egyezséget 
ajánlottak a károsultaknak az eltulajdonított javak visszaszerzésére. Az ilyen 
és hasonló megegyezések szinte megszámlálhatatlan mennyiségben köttettek. 
A Calà Ulloa-jelentésben már megjelenik néhány motívum azok közül, 
amelyek a maffia-típusú szervezett bűnözés ismérvei közé tartoznak. 
Gondolok itt a maffiózóknak az ügyek meglehetősen széles skáláját érintő 
közvetítői szerepére saját legszűkebb társadalmi közegükben, amelynek 
hatósugara tekintélyük gyarapodásával egyenes arányban nőtt. 
Szervezettségük szintje egyértelműen megkülönböztette őket a banditizmus és 
az egyéni bűnelkövetés kategóriáitól, míg az állatelhajtások lebonyolításának 
leírása a rendkívüli ismerősség érzetét ébresztheti mindazokban, akik olvasták 
Danilo Dolci Corleonéról szóló szociológiai elemzését, ahol a szerző külön 
foglalkozott a bűnelkövetés ezen módjával. A maffia maga is állam az 
államban: ez a gondolatkör már Pietro Calà Ulloánál is megjelenik, amikor 
konstatálja, hogy a beszámolójában szereplő bűnözői alakulatok a kormányzat 
mintájának imitálásával és bizonyos funkcióinak elorozásával a helyi szintű 
kormányzásba való beleszólás lehetőségével kacérkodtak. Ráadásul feltűnik a 
hatósági védőháló fogalma is. Így ha elegendő forrás állna rendelkezésünkre, 
melyek teljes bizonyossággal igazolnák a Calà Ulloa által leírt bűnszervezet 
és a maffia közötti azonosságot, akkor revideálni szükségeltetne a szicíliai 
Tiszteletreméltó Társaságnak nyújtott jogi természetű, a nemesi tekintélyből 
eredő vagy éppen hamis tanúvallomáson alapuló védelem kronológiai 
jelentkezését és mibenlétének alakulását. Ezzel kapcsolatban a Trapaniban 
kelt beszámolóból arról értesülhetünk, hogy a funkcionáriusok közül többen is 
úgy fedezték ezeket a bűnözőket, hogy áthatolhatatlan oltalmi hálót szőttek 
köréjük. Pietro Calà Ulloa konkrét személyeket is megnevezett, akikről sejteni 
lehetett az ilyesfajta érintettséget, mint például egy bizonyos Scarlattót, aki 
kincstári ügyészként kezdte pályafutását, aztán a Polgári Törvényszék bírája 
lett Palermóban, illetve ismételten előkerül Siracusa bíró neve is, aki 
feltehetően egy és ugyanaz, mint akit a forrás szerzője a dammusókban történt 
illegális kínvallatások témájában már elmarasztalt.51 Ugyanakkor nem győzi 
hangsúlyozni, hogy a kiragadott Scarlattón és Siracusán kívül mások 
felelősségét is lehetne firtatni ebben a vonatkozásban. 
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Az állatlopásokról szólva megint találkozhatunk ezekkel a nevekkel, 
hiszen Calà Ulloa egyértelműsíti, hogy a már említett Scarlatto és Artale-féle 
figurák fedezték az elkövetőket. Hogy képet tudjunk alkotni arról, 
módszertanilag hogyan és milyen mértékben is zajlott a jószágok szervezett 
módon történő elhajtása, a trapani királyi megbízott pontos adatokkal szolgál. 
Előfordult, hogy egyetlen éjszaka leforgása alatt egész csordáknak veszett 
nyoma, majd egy hónappal később újabb tizenhat marhától szabadították meg 
ugyanazt a tulajdonost néhány mérföldnyire Trapanitól. A közeli Caltanissetta 
vidékén pedig kétszáz birka jutott hasonló sorsra. Olykor tengeri kalózok 
segítségével oldották meg az állatok elszállítását,52 de ha éppen úgy tartották 
célravezetőnek, elkötöttek egy csónakot vagy egy kisebb hajót. Pietro Calà 
Ulloa értesülései szerint így járt el az a húsz gonosztevő is, akik leutaztak a 
szicíliai Castellammaréba, ahol törvénybe ütköző módon szert tettek egy 
hajóra, majd útnak indultak, hogy az onnan tíz mérföldre fekvő vidéken 
meglepjenek olyan helyeket, melyek zsíros zsákmány reményével 
kecsegtették őket. Eközben tizenhat másik bűnöző lovon tett meg húsz 
mérföldet azzal a szándékkal, hogy rajtaüssenek egy házon Poggiorealéban, 
de aztán bekerítették és lerohanták Partannában a gazdagnak számító Szent 
Benedek kolostort is.53 Calà Ulloa azonban nem érte be a „szekta“ bűnös 
akcióinak puszta ismertetésével, hanem beszámolt bűnözői stílusuk 
sajátosságairól, kiemelve, hogy soha nem cselekedtek óvatosan vagy 
elővigyázatosan. Ellenkezőleg: amint megérkeztek a kiszemelt áldozat 
otthonához, rögvest puskalövéseik dörejével hasítottak az éjszakai csendbe, 
golyózáport zúdítva a tulajdonos házára. Tették mindezt azért, hogy elvessék 
a terror, a rémület és a pánik érzésének magjait a szicíliai lelkekben. Ennél is 
kétségbeejtőbb fejleményként értékeli, hogy az ilyen, bűnben fogant 
egyesületek tevékenységéről nyíltan beszéltek a trapani ügyészség 
nyilvántartásai, tehát a bűnözés ezen típusának léte köztudottnak számított, 
mégsem akadt senki, aki valaha is fellépett volna ellene. Pietro Calà Ulloa 
1838 nyarán íródott jelentéséből egy olyan, bűnelkövetésre specializálódott 
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53 A Trapani tartományban, a Modione és a Belice völgy ölében található Partanna városában a 
helyi Grifeo hercegi család egyik tagja, Don Domenico rendelte el 1660-ban a Szent Benedek 
kolostor felépítését. 1745-1777 között jelentősen átalakították: ekkor készült el az árkádos udvar és 
kibővítették magát a rendházat is. Az 1968-as földrengés komoly kárt tett az épületegyüttesben, 
hiszen gyakorlatilag romba döntötte a templomot, de a kolostorból is csupán a homokkőből lévő 
falszerkezet, az első két emelet egyedi ablakai és erkélyei, valamint az egyenes gerendás szerkezettel 
áthidalt díszes főkapu vészelte át a természeti katasztrófa következményeit. 
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társaság képe rajzolódik ki, ahol a támadások soha nem zajlottak titokban és 
az elkövetők még csak nem is próbálták leplezni gaztetteiket.54 

Ha összevetjük a fentiekben összefoglalt, 1838-ból származó 
helyzetelemzést mindazzal, amit Danilo Dolci 1959-ben tapasztalt 
Corleonében, nem csekély folytonosságot fedezhetünk fel. Az állatrablások 
lebonyolításáról és az eltulajdonított jószágok további sorsáról is 
értesülhetünk általa. Dolci tudomása szerint az éj leple alatt, magukat 
elmaszkírozva tettek szert a kiszemelt állatokra. A rablók lehettek helyiek, de 
akár más városból valók is. Utóbbi esetben is egy olyan személy vezette őket, 
aki jól ismerte az ottani körülményeket. A fegyverrel felszerelt őröket 
rendszerint arccal a földre kényszerítették, kezüket-lábukat megkötözték és 
hátrahagytak valakit, aki vigyázott a foglyokra, míg a többiek elhajtották a 
jószágokat.55 Attól függően, hogy mennyi állatot zsákmányoltak, előfordult, 
hogy kamionnal szállították el azokat. Pietro Calà Ulloa a vonatkozó 1838-as 
„protokoll“ kapcsán kalózhajók vagy lopott csónakok és vitorlások 
használatáról számolt be. Mint láthatjuk, az eltelt több mint száz év alatt 
csupán a közlekedési eszköz változott. Az állatállomány őrzésének feladatát 
ellátó kutyákat mérgezett húscafatokkal ártalmatlanították. Még az olyan 
részletekre is ügyeltek, hogy ne friss, hanem régebbi húst hozzanak, aminek 
szagát az ebek már távolabbról is kiszagolták. A juhokat és a birkákat másik 
szicíliai tartományokba vitték, a tehenek közül a jól tejelőket megtartották, a 
többit pedig levágták. Dolci egyértelműsíti, hogy 1959-ben a corleonei 
csordatulajdonosok nagy része maffiózó volt.56 Az elhajtott állatokból 
azonban csak úgy láthattak hasznot, ha előzőleg kiépítettek egy precízen 
megszervezett hálózatot, amelynek tagjai között voltak hentesek és 
állatorvosok egyaránt. A juhokat, birkákat helyben adták el, míg a marhahús 
tetemes részét titokban Palermóba szállították. Az árut soha nem jelölték meg, 
mint ahogy nem fizették ki az utána kiszabott illetékeket sem.57 A hentesek 
többségének csak közvetve akadt dolga maffiózókkal, míg mások közvetlenül 
a tiszteletreméltó férfiaknak dolgoztak. Amikor valahol községi vágóhidat 
építettek, ez az érdekeltségi kör bojkottálta annak megnyitását, mert így az 
egyébként illegális tevékenységük sokkal jobban kontrollálhatóvá vált 
volna.58 Ennek az üzletágnak a zavartalan működéséhez szükség volt még arra 
is, hogy végig nyomás alatt tartsák az őröket, akiket kényszerítettek, hogy 
kizárólag a saját dolgukkal törődjenek, őrterületeiket pedig csak nappal, 
óvatosan járják körbe, és lehetőleg ne vegyenek észre semmi olyasmit, ami 
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nem rájuk tartozik. Pietro Calà Ulloa a Szicíliában általánossá merevedett 
bénultság egyik tüneteként rótta fel a tényt, miszerint a szigeten az őrök 
elhanyagolták kötelességüket. A feltárt összefüggések ismeretében azonban 
feltételezhető, hogy már 1838-ban is hasonló bűnözői ráhatás miatt 
vonakodtak eleget tenni a munkakörükkel járó feladatoknak. 

A Dolci által tolmácsolt időszak már csak azért is felettébb fontos, mert 
ekkorra tehető a szicíliai maffián belül néhány évtized leforgása alatt az 
abszolút hatalom kivívásáig eljutott Corleonesi-klán felemelkedése Luciano 
Liggio (1925-1993) vezetése alatt. Már javában dúlt a corleonei coscák 
közötti háború, aminek tétje a helyi hegemónia megszerzése volt. Liggio és 
társai szembekerültek az aktuális maffiafőnökkel, Michele Navarra doktorral 
(1905-1958), ezért a leszámolásokkal járó lövöldözések mindennapos esetnek 
számítottak az itáliai mérce szerint is a szegénységtől és az elmaradottságtól 
fojtogatott városban. Ilyen körülmények között általános jelenséggé vált a 
lövöldözés. A városnak szinte nem volt olyan pontja, ahol ne történtek volna 
ilyesféle incidensek.59 Ennek fényében azonban mélyebb megfontolásra 
érdemes kettősség a maffia ambivalens viszonya a titoktartáshoz, a 
hallgatáshoz és a diszkrécióhoz. Míg a szervezet szabályaihoz, felépítéséhez, 
hierarchiájához, személyi kérdéseihez, konkrét üzletpolitikájához és 
döntéshozatalához az omertà, vagyis a hallgatás törvényének megtartása 
tapad, addig a leszámolások, a vendetták vagy a félelem mesteri adagolása 
alkalmával a diszkrét megoldások már nem élveznek előnyt. A maffiózók a 
felsorolt akciók folyamán ugyanolyan feltűnően járnak el, mint ahogy arról 
Pietro Calà Ulloának a „szektáról“ mesélő sorai tanúskodtak. Nem törődnek 
azzal, hogy fényes nappal, egy forgalmas utcán követik el a bűncselekményt, 
és hogy az indokoltnál jóval több lövedéket lőnek ki az áldozatra, amellyel 
tulajdonképpen a totális megsemmisítés üzenetét közvetítik. Sőt, a cél 
pontosan a kollektív megfélemlítés: a leszámolások egyúttal 
erődemonstrációként is hatnak, azt üzenve, hogy a tiszteletreméltó férfiak 
nem rettennek meg semmitől, és kivonják magukat a törvények 
érvényességének köréből. 

A bűnözői stílus terén jelentkező hasonlóságokon túl a Pietro Calà Ulloa 
észrevételeit rögzítő jelentésben szereplő bűnszövetkezet többi ismérve 
szintén a maffia-jellegű bűnözésre vall. Ezért úgy vélem, a maffiatörténeti 
kutatás semmiképpen sem vetheti el annak lehetőségét, hogy az 1838-as 
esztendő krónikájába bekerült bűncselekményekről tudósító trapani 
jelentésben már valóban szervezett formát öltött bűnszövetkezetek jelennek 
meg. A szervezettség ténye tehát önmagában nem szorul bizonyításra. A 
maffiával fennálló közös vonások arra utalnak, hogy Pietro Calà Ulloa a 
szicíliai Tiszteletreméltó Társaság eddig ismert, legkorábbi formáját mutatja 
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be. Természetesen ennek a hipotézisnek a megkérdőjelezhetetlen igazolását 
csak újabb források bevonásával valósíthatjuk meg. A XIX. századi nápolyi 
bírótól származó információk értéke abban rejlik, hogy megbolygatják a 
maffiatörténeti kutatás eddigi értelmezési horizontjait, amelyek a 
bűnszövetkezet kialakulásának magyarázatát szinte kizárólagosan az egységes 
Olasz Királyság létrejöttének időszakában keresik, illetve annak egyik 
„mellékhatásaként” könyvelik el. Ráadásul megnyitnak egy újabb, további 
elmélyült tudományos kutatásra érdemes utat a Tiszteletreméltó Társaság 
történetét illetően, joggal feltételezve, hogy a szicíliai maffiabűnözés kiváltó 
okait még jócskán a Bourbon-uralom periódusában kell keresnünk. 
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