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Ajánlom ezt a könyvet

Szekigucsi nyomozónak,
aki megtanított, hogyan legyek tisztességes ember. 

Azóta is próbálkozom.

Apámnak,
példaképemnek, akit l megtanultam, 
hogy a jó ügyért mindig ki kell állnom.

A Tokiói Rend rkapitányságnak és az FBI-nak,
mert megvédik a barátaim, a családom és jómagam életét, 

és mert lankadatlanul azért dolgoznak, 
hogy visszaszorítsák a b nt.

Azoknak, akiket szerettem, de már nincsenek többé.
Hiányozni fogtok, és soha nem felejtelek el benneteket.

tokio_vice_4korr.indd   5tokio_vice_4korr.indd   5 2010.05.21   15:02:102010.05.21   15:02:10



tokio_vice_4korr.indd   6tokio_vice_4korr.indd   6 2010.05.21   15:02:102010.05.21   15:02:10



Tartalom

El!játék – Tízezer szál cigaretta  …………………………………………………………  11

I. rész     A felkel! nap  …………………………………………  19

A sors melléd áll  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   20
Nem a tanulás, hanem a felejtés a legfontosabb  �…�…�…�…�…�…�…�…�…   34
Rajta gyíkok, el  a jegyzetfüzetekkel!  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   52
Zsarolás, a kezd  riporter legjobb barátja  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   66
Szilveszter van, bunyózzunk!  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   76
A tökéletes öngyilkosság kézikönyve  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   84
A csicsibui Snack mama gyilkossági ügye  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   98
Sekély sírba tesznek, avagy amikor a jakuza felhív telefonon  �…�…   115
A szaitamai kutyatenyészt  gyilkossági esete  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   135

II. rész     A munkanap  …………………………………………  181

Isten hozott Kabukicsóban!  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   182
Egy éjszakám a szórakoztatóiparban  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   207
Mi történt Lucie Blackmannel?  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   221
Bankautomaták és emel gépek  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   258
Az elmúlás virágai  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   266
Az uzsorahitelezés császára  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   279

tokio_vice_4korr.indd   9tokio_vice_4korr.indd   9 2010.05.21   15:02:112010.05.21   15:02:11



III. rész       A lenyugvó nap  …………………………  309

Az emberkereskedelem birodalma  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   310
Tízezer-egy szál cigaretta  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   343
Újra a b nben  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   350
Jakuzavallomások  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   362
Kétféle méreg  �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…   385

Epilógus  ………………………………………………………………………………………………   417
Néhány szó az informátorokról és az informátorvédelemr!l  ……………   428
Köszönetnyilvánítás  ……………………………………………………………………………   430
A szerz! megjegyzései  ………………………………………………………………………   435
A szerz!r!l  …………………………………………………………………………………………   436
Név- és tárgymutató  ……………………………………………………………………………   437

tokio_vice_4korr.indd   10tokio_vice_4korr.indd   10 2010.05.21   15:02:112010.05.21   15:02:11



115

Sekély sírba tesznek, avagy 
amikor a jakuza felhív telefonon

A jakuzák története b nben és mocsokban fogant. A jakuzák manap-
ság két f  csoportba sorolhatók: vannak a tekiják, akiknek els sor-
ban utcai árusítás és kisstíl  b nözés a pro ljuk, és a bakutók, akik 
eredetileg szerencsejátékkal foglalkoztak, de tevékenységi körüket 
mára uzsorakölcsönnel, védelmi pénz szedésével, prostituáltak futta-
tásával és az általuk cs dbe döntött cégek felvásárlásával b vítették. 
A jakuzáknak közel a fele koreai származású, sokan azoknak a leszár-
mazottai, akiket a japán gyarmatosítás idején hurcoltak be kényszer-
munkásként. Szintén sokan tartoznak a dovához, az egykor érinthetet-
len japán kaszthoz, akik állatok levágásával, b rárucikkek készítésével 
és egyéb �„tisztátalan�” munkák elvégzésével foglalatoskodtak. Még ha 
a kasztrendszer a múlté is, a dovákkal szembeni rasszizmus a mai na-
pig eleven.

Japánban 22 hivatalosan elismert jakuzacsoport m ködik. A há-
rom legnagyobb a Szumijosi-kai a maga 12 000 tagjával, az Ingava-kai 
10 000 taggal és a legfontosabb, a Jamagucsi-gumi, amelynek 40 000 
tagja és 100-nál több alcsoportja van. Minden csoport havi részesedést 
 zet a szervezet vezet ségének. A Jamagucsi-gumi vezetése konzerva-
tív becslések szerint is havi 50 millió dollárt keres tagjai magánt kéjé-
nek forgatásával. A Jamagucsi-gumi eredetileg a kobei dokkmunkás-
ok érdekvédelmi szervezeteként jött létre, és a II. világháborút követ  
kao tikus körülmények között kezdett el terjeszkedni. A japán rend-
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rség becslése szerint az ország b nszervezeteit, a Jamagucsi-gumit 
is beleértve 86 000 gengszter alkotja, ami sokszorosa számos egyéb, 
köztük az amerikai maf a létszámának.

A jakuza egyfajta családmodellt követ: az újoncok h séget fogad-
nak az ojabun nev  apa gurának. A h séget rituális szakéivás során 
fogadják meg, ezáltal születik meg a testvériség �– akik bekerülnek a 
bandába, kigjósateikké, azaz testvérekké válnak. A szervezetek rend-
szerint piramisszer en épülnek fel.

Napjaink jakuzái innovatív üzletemberek: célszer bb pisztolyos 
nagyvállalkozóként, mint tetovált, kilencujjú, szamurájkarddal ugra-
bugráló b nöz kként gondolni rájuk. Egy 2007-es rend rségi jelen-
tés arra is felhívja a  gyelmet, hogy a jakuza megfert zte az rz -véd  
szervezeteket, és jelen van több száz ismert japán cégben. �„Ez a rákos 
daganat �– így a jelentés �– alááshatja a japán gazdaság alapjait.�” A ja-
pán rend rség 2008-ban egy �„Összefoglaló a japán rend rség rendsze-
rér l�” cím , angol nyelv  dokumentumot osztogatott a külföldi zsa-
ruknak, melyb l kiderül, hogy �„A jakuzacsoportok óriási fenyegetést 
jelentenek a lakossági és céges tranzakciókra egyaránt. A jakuza szá-
mos b ncselekményt követ el azáltal, hogy t két injektál legális üzleti 
vállalkozásokba, és úgy tesz, mintha a legális üzletben lenne érdekelt. 
Ezeket a csalásokat mind saját cégeken keresztül, mind más cégekkel 
való együttm ködésben folytatják�”.

A jakuza helyzete Japánban hosszú ideje nem egyértelm . Akár 
olasz unokatestvéreik, k is szoros és zavaros kapcsolatban állnak a 
hatalmon lev  párttal, ami Japán esetében az LDP, a Liberális De-
mokrata Párt. Robert Whiting, a Tokyo Underworld (Tokiói alvilág) 
szerz je más szakért k mellett rámutat arra, hogy az LDP tulajdon-
képpen a jakuza pénzéb l jött létre. Ez olyannyira közismert tény, 
hogy még az éjjel-nappalik is árulnak olyan képregényt, ami ezt tár-
gyalja. Koizumi Dzsunicsiró miniszterelnök nagyapja az Inagava-kai 
tagja volt, s mint ilyen, alaposan tetovált testtel bírt. Kabinetminisz-
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terként szolgált, és a választói izerumidaidzsin, azaz tetovált minisz-
ter néven emlegették. 

A múltban a jakuza �„családon belül�” intézte el a felmerült vitákat, 
nem bántotta a többi gengszter családtagjait és az úgynevezett nem 
harcosokat, így megvédte magát a polgárok haragjától és a rend rség 
 gyelmét l. Ekkoriban úgy tartották, hogy a jakuza egyszerre szüksé-
ges rossz és egyfajta második rend rség, ami távol tartja a koldusokat 
és a piti b nöz ket. Ugyanakkor azonban egyértelm en törvényen kí-
vül álltak.

Ez az ambivalencia 1992-ben ért véget, amikor a kormány elfogadta 
a világháború óta eltelt évtizedek legszigorúbb büntet  törvényköny-
vét, amely a jakuza 1980-as évekbeli túlnövéseit igyekezett visszanye-
segetni: a gazdasági fellendülés idején épült be a maf a az ingatlanüz-
letbe és más legális bizniszekbe. A kormány ugyanakkor továbbra sem 
tette illegálissá a b nszervezeti tagságot, és a rend rséget sem ruházta 
fel a más országokban elengedhetetlennek tartott maf aellenes eszkö-
zökkel, mint például a lehallgatás, a vádalku vagy a tanúvédelem.

Nem is valószín , hogy a japán rend rségi er k hamarosan meg-
kapnák ezeket a radikális eszközöket. A jakuza ma sok szempontból 
er sebb, mint valaha, noha 17 év telt el azóta, hogy az els  szervezett-
b nözés-ellenes törvényeket elfogadták.

A Jamagucsi-gumi fallal körülkerített f hadiszállása Kobe leggaz-
dagabb részén található. A szervezet házakat és földterületeket is birto-
kol, ahonnan lehetetlen szám zni. Ennek az az oka, hogy a jakuza Ja-
pánban törvényes intézmény: ugyanolyan jogokat élvez, mint bármely 
jogi személy vagy szervezet, például a Rotary Club, tagjai pedig tör-
vénytisztel  állampolgároknak számítanak. Még akkor sem lehet ket 
kiebrudalni, ha egy földterületen csak bérl k és nem tulajdonosok. 
Nagoja városának ügyvédi kamarája azt javasolja, hogy a vállalkozá-
sok és ingatlan-bérbeadók szerz déskötéskor kössenek ki �„szervezett 
b nözéssel kapcsolatos aktivitást kizáró�” záradékot, amely könnyebbé
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teheti a maf ával való szakítást, amikor eljön az ideje. Nagoja ad ott-
hont a Jamagucsi-gumi vezet  csoportjának, a Kodo-kainak, amely 
mintegy 4000 taggal rendelkezik.

Nagoja olyan súlyos problémákkal küzd a szervezett b nözés te-
rén, hogy 2001-ben egy ügyvédi szervezet kézikönyvszer  írást adott 
ki Szervezett b nöz i csoportok: Hogyan m ködnek és hogyan küzd-
hetünk ellenük? címmel. Vannak olyan ügyvédek is, akik kifejezetten 
jakuzaügyekre specializálódtak.

A Tokiói Rend rkapitányság 2006-ban készített egy listát, amely 
mintegy 1000 olyan tokiói és környékbeli szervezet nevét tartalmazza, 
ami a jakuza fed szerveként m ködik;* ezek mintegy egyötöde ingat-
lannal foglalkozik. A legfrissebb lista fokozott maf ajelenlétet mutat 
ki biztonságtechnikai, könyvvizsgálói, tanácsadói téren és általában a 
pénzügyi szektor más vállalkozásaiban is.

A Nemzeti Közbiztonsági Tanács egy 1998-as vizsgálata meger sí-
ti, hogy a három legnagyobb szervezet fed szervei els sorban építési, 
ingatlan- és pénzügyi területen m ködnek, bárokat és éttermeket üze-
meltetnek, vagy vezetési tanácsadással foglalkoznak.

Olyan nagy az átfedés, hogy egyes tokiói rend rtisztek az �„ingat-
lanost�” a jakuza szinonimájaként használják. 2008 márciusában ki-
derült, hogy a Suruga nev  társaság, amit egykor a tokiói értékt zs-
dén is jegyeztek, az évek során több mint 14 milliárd jent  zetett ki a 
Jamagucsi-gumi és a Goto-gumi különböz  érdekeltségei nek, hogy a 
megvásárlásra kiszemelt ingatlanokból eltávolítsa a bérl ket. A bot-
rány eredményeképpen a céget szám zték a t zsdér l, és a közbeszéd 
újra a jakuza és az ingatlanipar közötti kapcsolatok s r  felemlegeté-
sét l volt hangos.

*  A Japán Társadalomellenes Szervezett B nöz i Adatbázis nev  magánszervezet 2009 már-
ciusában több mint 2400 ilyen szervezetet tartott nyilván Kantó régióban.
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Ami szintén érdekes az ügyben: a Suruga igazgatótanácsi tagjai kö-
zött egy egykori ügyész és a Nemzeti Közbiztonsági Tanács Szervezett 
B nözés Elleni Igazgatóságának korábbi tisztvisel je is megtalálható 
volt. Ez arra utal, hogy sokszor azok is a jakuza hálójába kerülnek, 
akiknek a szervezett b nözés ellen kellene küzdeniük �– vagy titokban 
eleve nekik dolgoznak. Vannak olyan esetek, amelyekb l bízvást le-
sz rhet  a tanulság, hogy a hatóságok képtelenek kordában tartani a 
jakuzát, vagy félelmükben meg sem próbálják.

Mindez jól érzékelteti, hogy a jakuza pontosan tisztában van azzal, 
miként alkalmazhatja a törvényeket saját kénye-kedve szerint: tovább-
ra is úgy m ködik és azt teszi, amit csak akar, mert szinte lehetetlen 
kimozdítani a pozíciójából.

A jakuza vezet i ismert hírességnek számítanak, a Szumijosi-kai és 
az Ingava-kai vezérei interjúkat adnak az írott sajtóban és a televízió-
ban. Sokszor láttak politikusokat velük vacsorázni. 

Saját m vészügynökségeket is m ködtetnek, és bár mindenki tud-
ja, hogy ezek a cégek kinek a tulajdonában állnak, ez nem tartja visz-
sza a japán médiavállalkozásokat, hogy például a jakuzákhoz tartozó 
Burning Productionsszal dolgozzanak. Rajongói újságok, képregények 
és  lmek dics ítik a jakuzát, amely pedig rákos daganatként burjánzik 
a társadalomban, és az európai vagy amerikai meg gyel k számára 
példátlan nyilvánosság mellett m ködik.

Ahogy a jakuza maga is fejl dik, és egyre szo sztikáltabb b ncse-
lekményeket hajt végre, a rend rségnek egyre nehezebb lépést tarta-
nia vele. Az úgynevezett marubo zsaruk (szervezett b nözéssel foglal-
kozó nyomozók) ahhoz vannak szokva, hogy egyszer bb zsarolási és 
megfélemlítési esetekkel, nem pedig tömeges t zsdei manipulációkkal 
és komplikált csalási ügyekkel foglalkozzanak.

A Jamagucsi-gumi azóta számít különösen kemény diónak, amióta 
2005-ben Cukasza Sinobu átvette az irányítást. A rend rség korábban 
ki tudott játszani egyes jakuzacsoportokat mások ellen, hogy infor-
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mációt gy jtsön. Ilyen esetekben a Jamagucsi-gumi például feldob-
ta a Szumijosi-kait, vagy éppen a Szumijosi-kai a Jamagucsi-gumit. 
Manapság azonban a Jamagucsi-gumi az egyetlen valamirevaló b n-
szervezet a városban, így senkinek nincs rá oka, hogy együttm köd-
jön a rend rökkel. Amikor az aicsi rend rség 2007-ben elözönlötte a 
Kodo-kai egyik irodáját, megdöbbenve tapasztalta, hogy a maf a f ha-
diszállásán a szervezett b nözéssel foglalkozó rend rök neve, arcképe, 
lakcíme, fényképei és a családtagjaiknak a fényképei voltak a falra t z-
ve. Egy másik nagy japán rend rségi egység szervezett b nözés elleni 
csoportjában dolgozók neve tavaly kiszivárgott az internetre. A jakuza, 
különösen a Jamagucsi-gumi nemcsak hogy nem fél a rend rségt l, 
hanem már fenyeget zik is: �„Tudjuk, kik vagytok, tudjuk, hol laktok, 
jobb lesz, ha vigyáztok!�”

Az Oszakai Prefekturális Rend rkapitányság egyik nyomozója ha-
sonló véleményen van: �„1992-ben hatályba lépett a szervezett b nözés 
elleni törvénycsomag, de a jakuzák száma 16 év alatt vajmi keveset vál-
tozott, továbbra is 80 ezer körül jár. Több pénzük és nagyobb hatalmuk 
van, mint korábban bármikor, a Jamagucsi-gumi meger södése pedig 
szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állít bennünket. A Jamagucsi-
gumi sok szempontból a szervezett b nözés kormánypártja. Azon az 
elven m ködik, amely szerint »az er  a nagy számokban rejlik«: ha-
talmas t kéje van, rengeteg embere, saját információs hálózata, ami a 
rend rségét jóval felülmúlja, és minden olyan iparágban terjeszkedik, 
ahol sok pénzt lehet keresni.�”

A régi id kben a jakuza békén hagyta az utca emberét. Ez már a 
múlté. Senki sem érezheti magát biztonságban: még az újságírók vagy 
az újságírók gyerekei sem.

Sok újságíróhoz hasonlóan jó ideig úgy foglalkoztam a jakuzával, hogy 
semmiféle személyes kapcsolatom nem volt vele. Ennek a békességnek 
akkor szakadt vége, amikor a szaitamai Szumijosi-kai második legfon-
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tosabb embere, Naoja Kaneko, a Macska felhívta a szerkeszt séget, 
hogy velem akar beszélni. Arc adta át az üzenetet, és nagyon ideges 
volt. Feszülten kérdezte:

�– Nem keveredtél bajba, ugye? Mi a fenének akar veled beszélni a 
Szumijosi-kai?

Az igazságnak megfelel en azt válaszoltam, hogy tudomásom sze-
rint nem vagyok bajban, és fogalmam sincs, mit akarhat t lem egy 
maf avezér. Arra gondoltam, megkérdezem Jamamotót, mit tegyek 
�– de aztán eszembe jutott, hogy valószín leg azt mondaná, hagyjam 
a fenébe a hívást, vagy vigyek magammal egy tapasztaltabb újságíró 
kollégát. Egyet se féljen, majd én megoldom a problémát, mondtam 
végül az Arcnak.

Ez akkoriban történt, amikor rendszeresen jártam a Cselédszo-
ba nev  helyre, ahol néhány alkalmazottnak több-kevesebb sikerrel 
angolt tanítottam zárás után. A Cselédszoba a szexipar jelmezes vo-
nulatába tartozott: a csajok szobalánynak öltöztek, a kuncsaftokat 
�„Nagyságos úrnak�” szólították, segítettek nekik mosakodni, meg-
masszírozták, és végül le is pippantották ket. Öt lány ausztráliai nya-
ralást tervezett, és a gondos üzletvezet , akit még szaitamai taxisof r 
korából ismertem, elintézte nekik az angoltanfolyamot. Én voltam a 
tanár.

A klub Dél-Ginzában, a Szumijosi-kai területének szívében helyez-
kedett el. Azon tanakodtam, hogy vajon miért hívhatott Kaneko. Va-
jon keresztbe tettem volna neki azzal, hogy angolt tanítottam? Esetleg 
meg akar zsarolni? De mivel? Akkoriban nem volt barátn m, és a �’90-
es években Szaitamában szexmasszázsszalonba járni olyan természe-
tes volt, akár szusit enni.

Tényleg nem tudtam, mit tegyek. Egy rend rségi forrásom azon-
ban megnyugtatott, hogy Kanekóval találkozni nem jelent közvetlen 
fenyegetést, s t az ismeretség még jól is jöhet, hiszen újságíró vagyok. 
Így felhívtam Kaneko irodáját egy nyilvános telefonfülkéb l.
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Hangoskodó és modortalan fér  vette fel a kagylót. Bemutatkoz-
tam,  pedig néhány másodpercen át hallgatott, mintha azt mérlegelte 
volna, hogyan szóljon hozzám. Hétszer kellett elismételnem a neve-
met. Aztán Kanekóhoz fordult:

�– Hé, valami kicseszett gaidzsin keres, azt mondja, újságíró. Isme-
red ezt a seggfejt?

Kaneko rámordult:
�– Fogd le a kagylót, amikor ilyeneket pofázol! És beszélj vele tiszte-

lettel, már vártam a hívását.
Arra számítottam, hogy Kaneko kellemetlen, fenyeget  hangú, 

m veletlen b nöz  lesz, ám hangja megdöbbent en lágyan csengett a 
telefonban. Ezt nevezik a japánok �„macskasimogató�” hangnak: szinte 
dorombolásra emlékeztetett.

�– Szóval maga az, Jake �– mondta. �– Elnézését kérem, hogy a mun-
kahelyén hívtam, de nem tudtam másként elérni. És bocsásson meg 
a beosztottam modortalansága miatt is! Bunkók, udvariatlanok, neve-
letlenek. Kérem, ne vegye sértésnek!

�– Hmm. Semmi gond. Mit tehetek önért?
�– Van egy kis problémám. Meglehet sen kényes ügyr l van szó, és 

ön talán segíthet megoldást találni.
�– Hát, nem állok nagy problémamegoldó hírében, ami a jakuza 

gondjait illeti...
�– Nem, természetesen nem. Tudatában vagyok, hogy milyen nehéz 

helyzetbe hozom. Ugyanakkor nagyon szeretnék beszélni önnel. Az ügy 
személyes természet  ugyan, de biztosíthatom, hogy önnek is megéri majd.

�– Örömmel találkozom önnel. De semmit sem fogadhatok el.
�– Értem. Mikor érne rá?
�– Mit szólna holnap egy ebédhez?
�– Rendben van. Nagyon köszönöm. Elmagyarázom, hol találhat 

meg... Ha eltéved, kérdezze csak meg az embereket! Mindenki tudja, 
hol kell keresni.
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Minthogy legendásan rossz az irányérzékem, természetesen elté-
vedtem, és egy rózsaszín szalon* vev csalogató emberét l kértem út-
baigazítást. Udvariasan megmutatta a Kaneko irodájához vezet  utat 
egy térképen, majd megemlítette, hogy örömmel megismertetné velem 
a szalon szolgáltatásait is. Bár külföldieket rendszerint nem engednek 
be, Kaneko barátai a klub barátai is! Emellett, tette hozzá sóhajtva, 
délután amúgy is kicsi a forgalom.

Elutasítottam az ajánlatot, hiszen dolgom volt.
Macska f hadiszállása néhány szexklub, egy vietnami étterem és 

egy állatpreparátor bolt után helyezkedett el. Az épület úgy festett, 
mintha egy kisebb építkezési vállalkozás székháza lett volna: az üve-
gezett ajtón, mely egyetlen érintésre nyílt, egy cég neve szerepelt. 
A recepción elhelyezett kanapén félelmetes külsej  fér  ült, s pornó-
magazint lapozgatott. Amikor beléptem, felállt, és szó nélkül bekopo-
gott az egyik iroda ajtaján.

Az ajtóban kisvártatva megjelent Naoja Kaneko, a Macska. Mintegy 
170 centiméter magas volt, az ötvenes évei végén járhatott. Keskeny 
szeme volt, enyhén kopaszodott, állát kecskeszakáll takarta. Fekete 
öltönyt, fehér inget, papucsállatka-mintás nyakkend t és fekete cip t 
viselt, jobb kezén két aranygy r  csillogott. Inkább t nt politikusnak, 
mint a Szumijosi-kai szervezett b nöz i csoport második emberének.

Kezet ráztunk. Kaneko intett, hogy üljek le a három b rfotel egyi-
kére,  pedig velem szemben foglalt helyet. A félelmetes külsej  fér  
ekkor kiment a szobából, majd zöld teával tért vissza. A csészéket zo-

*  A rózsaszín szalonokat másképp �„szopodáknak�” is nevezik, bár ezekben a vendéglátóegysé-
gekben kézzel történ  kielégítés is igénybe vehet . Az ár rendszerint 3000 jen egy fél órára, 
a szolgáltatáson felül egy csésze kávé is jár. Ma már nincs sok ilyen szalon Tokióban; egy 
magazin szerint, amely a szexiparban elhelyezkedni kívánó n knek szól, jelent s foglalko-
zási ártalom lehet a carpalis alagút-szindróma, a csukló túlterheltségéb l adódó kézideg-
betegség.
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máncozott alátétre helyezte, ami a megkülönböztetett vendég iránti 
tisztelet jele volt.

Kaneko szürcsölgetni kezdte a teát, én azonban nem nyúltam a ma-
gaméhoz.

�– Nem kéri?
�– Nem igazán szeretem a zöld teát �– tártam szét a kezem saj nál -

kozva.
�– És mit szólna egy kávéhoz?
�– Az már nem hangzik rosszul.
�– Ahogy óhajtja! �– mondta, és visszahívta a félelmetes alakot. �– 

Hozz neki egy kávét! �– vakkantotta.
Úgy t nt, megnyugodott, amikor megjött a kávé, és ajkamhoz 

emeltem a csészét.
Ekkor mutatkoztunk be egymásnak formálisan. Kaneko átadta 

a meisijét, azaz a névjegykártyáját, amit két kézzel vettem el t le, és 
meghajoltam. Aztán átadtam neki a saját kártyámat, amit szintén két 
kézzel vett el, és  is meghajolt (de nem olyan mélyen, mint én).

A meisi-csere rituáléja jól ismert szabályok szerint m ködik. Ne-
kem így tanították: a kártyát mindig egy kézzel kell átadni, hogy ez-
zel is érzékeltessük, nem vagyunk fontos emberek, s t alázatos senkik 
vagyunk. A másik ember kártyáját viszont két kézzel kell elvennünk, 
hogy azt mutassuk:  a fontosabb, súlyosabb személyiség. A kapott 
kártyát majdnem szemmagasságig emeljük, átnézünk felette, és köz-
ben átgondoljuk egymás társadalmi helyzetét, hogy megállapítsuk, 
hogyan szóljunk a társunkhoz. Ha mindketten állunk, a kapott név-
jegyet elhelyezzük a névjegykártya-tartónkban. A névjegyet sohasem 
hajtjuk ketté, nem gy rjük meg, és nem tépünk le bel le �– ez halálos 
sértés lenne. Én elolvastam Kaneko titulusát, tanulmányoztam névje-
gye aranyozott bet it, majd a kártyát gyors mozdulattal a névjegytar-
tómba süllyesztettem.  is hasonlóképpen tett, miel tt a névjegyemet 
a színtiszta platinából készült névjegykártyatartójába tette.
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Ekkor felszínes dolgokról kezdtünk beszélni. Megkérdezte, külföl-
diként hogyan találtam állást a Jomiuri Sinbunnál, én pedig össze-
foglaltam a Japánban töltött id szak történetét, beleértve egyetemista 
éveimet. Figyelmes volt, és jól elbeszélgettünk: minden nyugtalanító-
an normálisnak t nt.

�– Bárcsak magam is jártam volna egyetemre! �– mondta. �– Akkor 
másként alakult volna az életem. Most már nagyon sajnálom, hogy 
nem tettem meg. Maga viszont szerencsés, hogy kihasználta a lehe-
t séget.

Ezt készséggel elismertem, majd megköszörültem a torkom, és a 
lényegre tértem: miért hívott ide?

�– Azt hallottam, hogy maga megbízható ember, és jól végzi a dolgát.
�– Kit l hallotta?
�– Azt inkább nem mondom meg, árulkodás lenne. Mondjuk egysze-

r en úgy, hogy csupa jót hallottam magáról. Van valami, amit meg kell 
tudnom, és azt hiszem, maga segíthetne. És utána nem fecsegne. Az em-
berek azt mondják, maga olyan tisztességes, akár egy született japán.

�– Ezt meglep dve hallom. Biztos, hogy rólam beszél?
�– Teljesen biztos.
A jakuzák nem bókolnak s r n. Nyilván olyankor sem szinték, de 

még ezt sem bántam.
Így hát viszonoztam a szívélyességét:
�– Én pedig azt hallottam, hogy jakuza létére maga is egész rendes. 

Azt mondják, hogy úriember, és inkább emlékeztet fehérgalléros b -
nöz re, mint valami gengszterre. A maga szakterületén ez olyan, mint-
ha maga lenne Teréz anya.

Felnevetett, és megkérdezte, vannak-e közös ismer seink. Azt 
mondtam, nem mondom meg, mert az árulkodás lenne. Elmosolyo-
dott az élcen.

Megkínált egy cigarettával. Elfogadtam,  meggyújtotta, én pedig 
igyekeztem nem beszívni a füstöt.  is rágyújtott, és olyan mélyen lé-
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legezte be a füstöt, hogy a cigarettája fényesen felizzott. Rámutatott az 
asztalon h l  zöld teámra.

�– Azt akarja megkérdezni, miért nem kedvelem a zöld teát?
Kaneko felnevetett. 
�– Nem, bár annak, amit el akarok mondani, valóban köze van a 

teához. Tudja, a szaitamai rend rség néhány nyomozója hetente egy-
szer-kétszer meglátogat. Általában megkínálom ket teával és néha 
egy kis aprósüteménnyel. Beszélgetünk, aztán elmennek. Csupán ud-
variaskodás az egész. De az utóbbi id ben nem fogadják el a teámat. 
Egyszer en semmihez sem nyúlnak. Mindent elutasítanak.

�– És ez miért baj?
�– Hadd fejezzem be. Természetesen megkérdeztem, miért nem fo-

gadják el a teát, hiszen az csak a vendégszeretetem apró megnyilvánu-
lása. Azt válaszolták, az a hír járja a rend rségen, hogy megvettem az 
egyik zsarut. Ha bármit elfogadnának: teát, édességet, akár egy kár-
tyanaptárt, azonnal fegyelmi ügybe keverednének. Így hát inkább nem 
fogadnak el semmit.

�– És magának mi ezzel a problémája?
�– A szervezetben most mindenki azt hiszi, hogy a rend rök kamuz-

nak. A kollégáim azt gondolják, hogy a zsaruk csak így akarják leplez-
ni, hogy kifordulós vamzer lettem, és jelentek nekik.

�– Azért, mert nem isszák meg a teáját?!
�– Pontosan. Szerintem a rend rök tényleg azt hiszik, hogy le ze-

tem valamelyiküket, de a szervezetben mást gondolnak. Szerintük 
azért mondják ezt a rend rök, hogy úgy t njön, nem vagyok spicli. Ha 
ez így megy tovább, komoly bajba kerülök.

�– A maga szakmájában mit jelent a komoly baj?
�– Azt jelenti, hogy a saját embereim, akiket a gyermekeimként sze-

rettem, megfognak és felvisznek a csicsibui hegyekbe az éjszaka köze-
pén, fejbe l nek, és sekély sírba tesznek.

�– Hoppá. Mi lehet ennél rosszabb?
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�– Várjon csak! Az, ha megásatják velem a saját síromat, péppé 
vernek, és élve eltemetnek. De nem hinném, hogy ezt tennék. Ah-
hoz túl régóta ismerjük egymást. Azt hiszem, elég tiszteletet vívtam 
már ki magam iránt ahhoz, hogy csak akkor temessenek el, amikor 
meghaltam.

Szinte felnevettem; fürkész en néztem az arcát, vajon viccel-e. De 
nem viccelt. Úgy képzeltem, Macska meglehet sen reménytelennek 
találhatta a helyzetét, ha éppen engem hívott fel.

�– És melyik zsarut vásárolta meg? �– bukott ki bel lem a kérdés.
�– Egyiket sem. Nem szoktam zsarukat megkenni. És vamzer sem 

vagyok. Én nem így üzletelek. A zsaruk és én mindig is kit n  munka-
kapcsolatot ápoltunk, fogalmam sincs, ki akarja rám kenni ezt a szart. 
�– Áthajolt az asztalon, szinte a fülembe suttogott. Az orrunkat csak 
centiméterek választották el egymástól, ez lehetett volna életem els  
eszkimópuszija egy jakuzával.

�– Tehát...
�– Tehát szeretném megtudni, miért olyan biztos benne a szaitamai 

rend rség, hogy valaki a zsebemben van. Szeretném megtudni, ki az 
a zsaru, akit állítólag megvettem. Ha kiderülne, tudnám kezelni a 
helyzetet.

Ezen el kellett gondolkodnom egy darabig. Elszívtam egy cigaret-
tát, és közben kitaláltam, mit mondjak.

�– Tudja, Kaneko szan, én újságíró vagyok, nem a jakuza informá-
tora. És megmondom szintén: nem is szeretnék szívességeket tenni 
a jakuzának. De ismerek valakit, akit megkérdezhetnék. Ha végül úgy 
döntök, hogy megkapja az információt, amit kér, felhívom. De nem 
ígérek semmit.

�– Pontosan ezt szerettem volna kérni.
�– Ha már találkoztunk, feltehetnék egy kérdést? Nem szívességet 

kérek, csak kérdezni szeretnék.
�– Csak tessék. Ez a legkevesebb, amit megtehetek.
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�– Hogyan szerez pénzt a jakuza? A rend rség szerint a készpénzbe-
vételük 70%-a speed eladásából származik. Szerintem ez hülyeség. Bi-
zonyára ezrek speedeznek Szaitamában, de én azért nem láttam olyan 
sok srácot gyorsozni.

�– Igaza van. Ha érdekli, elmondom, hogyan m ködik a vállalkozás, 
de részletekbe nem bocsátkozhatok.

�– Megköszönném.
Kaneko ekkor felvázolta az általa irányított csoport m ködésé-

nek f  pontjait. Kezdetben a Szumijosi-kai busás jutalékért cserében 
rendszeresen feltornázta egyes ingatlanok árát közvetít k és bankok 
számára. Azzal is pénzt keresett, hogy kiebrudalta a bérl ket olyan 
bérházakból, amelyeket üresen magasabb áron lehetett értékesíte-
ni �– ezt a gyakorlatot dzsiage, azaz ingatlanpanama néven ismerik. 
Minthogy a japán törvények hatékonyan védik a bérl  jogait, a jakuza 
szolgáltatásaira mindig nagy volt az igény. Az is el fordult, hogy a 
jakuza megakadályozta egy-egy lefoglalt épület nyilvános árverésen 
történ  eladását, így sokszor az eredeti tulajdonos vásárolhatta vissza 
a házát alacsony áron. Néha a jakuza maga vette meg az épületet, és 
adta tovább egy fed cégnek. Az illegális szemétlerakás szintén kit -
n  bevételi forrásnak bizonyult, és az omijai szexipar védelmi pénzei 
sem jöttek rosszul.

A legtöbb lóvé azonban zsarolásból származott. Kaneko így magya-
rázta:

�– Maga meg én ugyanabban az üzletben vagyunk érdekeltek. Maga 
információt gy jt, majd továbbadja; mi ugyanezt tesszük. Magát azért 
érdeklik a botrányok, hogy belekerüljenek az újságba, minket azért 
 zetnek, hogy ne jelenjenek meg. Mindketten az információiparban 
dolgozunk.

Kaneko szavait úgy kell érteni, hogy a Szumijosi-kai lehúzta azokat 
a vállalkozásokat és üzletembereket, akiknek volt valami rejtegetniva-
lójuk. Néha azokat a cégeket használta ki, amelyek pénzügyi nehézsé-
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abortusz 341
AC/DC 194
Acusi, Mizogucsi 292, 428
Adelstein, Szunaó 182, 185, 204-05, 241, 

247-48, 260, 265, 270, 328, 342�–44, 
346, 360, 380-81

adókedvezmény 129
Ai klub 211�–13 
AIDS 340
Aiful 291
aikidó 75, 351
Akio, Kavaszaki 136, 138, 168, 176-77, 

179
Akira, Takagi 223, 226, 229, 250, 399-

400
Álmosvölgy legendája (Sleepy Hollow) 

55
Amerikai Szív Társaság (American Heart 

Association) 86
ANA hotel 322, 330
Anglia 222, 228
Anszei, Inoue 34
Ariake Daganatos Betegségek Intézete 

382
Aszahi Sinbun 21�–23, 53-54, 63-64, 

108, 186, 288
Aszuka sportújság 139�–41
ATM 259
Aum Sinrikjó szekta 35
Ausztrália 121, 241, 245, 246, 248, 313, 

357, 359

bandaháború 134, 188, 339, 347, 367, 
371�–74

bankautomata 258�–62 
Bareo sexklub 195, 200
baso (pénz) 43
basodai (helypénz) 43
Beatles-frizura 28, 267
bed lt hitel 282, 293
Berlitz nyelviskola 313
bestseller 85-86
bizonyíték(ok) 65, 142, 145, 156, 173, 

177, 233, 238-39, 252, 256, 287, 
295, 301, 341, 366, 372, 394, 406-
07, 414-15, 422, 424

biztosítótársaság 129, 406
Blackman, Lucie 221�–57, 311, 313-14, 

320, 329
Blackman, Tim 221, 229, 248, 252�–55
bonenkai (évfelejt  parti) 76, 80
Bölcs Buddha (Mondzsu) 143
British Airways 221, 226
buddhista/buddhizmus 76, 82, 166, 172, 

288, 341, 364, 381�–84, 424�–28
Burning Productions 119
B nmegel zési Központ 260
Büntet  Törvénykönyv 117, 193
B nügyi Nyomozati F osztály 336

Caesars Palace 285, 300, 305
Casablanca 223, 247
CB-rádió 36, 80

Név -  és tárgymutató
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celeb 188, 216
CIA 303, 346-47, 394, 415
Citibank 305
Club Codex 230, 247
Club Katy 332
Crane, Ichabod 55
Cukuba Egyetem 54
Cukuru médiamagazin 52
Curugasima 59-60 

Csiba 260-61
Csiba prefektúra 223, 228
Csicsibu 98-99, 105
csordaszellem 272

dai (pénz) 43
Daily Yomiuri, The 28, 45-46 
Daimaru 95
Davies, Dai 248
Dél-Ginza 121
Dél-Korea 85, 264, 297
Den of Delicious sexklub 313
Dencu 22
Disneyland 195
Dispario klub 326-27, 329
diszkrimináció 272
DOS-támadások 269
dova (kaszt) 115
Dumont-UCLA 300, 378-79, 387�–89, 

396, 409, 414-15 
Dzsinnai-gumi 288
Dzsisu, Cukagosi 428
Dzsodzsi, Obara 231�–33, 235, 238�–43, 

245�–52, 254-55, 257
dzsoja no kane (harangok) 76
dzsúdó 75
Dzsun, Josihara 53, 56, 63, 78, 160-61, 163
Dzsunicsiró, Koizumi 116

Ebiszu 227, 419
Edogava 263
Élvezetek barlangja 319

emberkereskedelem/emberkeresked  
23, 196, 221, 310, 320�–22, 334-35, 
337�–39, 341, 346�–48, 350, 353, 
361-62

ENSZ Egyetem 337
ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezete 339
Entertainment Valentina 319
Er szakos B ncselekmények Osztálya 88
Észak-Korea 85, 227, 263, 264, 337-38, 

389-90
exkluzív 

~  hír 26, 49, 66, 68, 92, 97, 108, 114, 
211, 240, 242, 288, 302, 304

~ információ 39, 73, 137, 303

Facebook 424
FBI 131, 302�–04, 387�–91, 395, 406�–08, 

414, 418
fed szervezet 287, 377
 ktív politikai szervezet 129
frusztráció 337, 383
Fudzsi 67, 70�–73
Fudzsivara 310
Furinkaikan 199-200, 211
furo (zuhany) 57

gaidzsin (külföldi) 25, 35, 41, 54, 56, 61, 
88, 100, 112, 122, 210, 214, 222-23, 
225, 227, 240, 267, 269, 305, 317, 
355, 364, 402, 418, 423

gazdasági fellendülés 105, 117, 210
Ginza 48, 121, 229
Golden Bats 138, 145
Gorjo-kai 281, 284�–86, 288, 294, 306
Goto, Tadamasza 284-85, 288, 300, 

305, 345�–47, 362, 378�–80, 385�–
400, 403, 405�–12, 414, 416�–18, 
420�–28

Goto-gumi 118, 284, 320, 360-61, 376-
77, 386, 393�–95, 398, 401, 406, 414, 
416, 419
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Grand Paci c Le Dai 382
Gunma 137, 176-77, 399

Gyönyörök barlangja 319

Haraszava, Hikoki 82
harcm vészet 39, 45, 78-79, 315, 351, 399
harcsatempura 77
hátrányos helyzet  ember 277
Hello Kitty 261, 263
hepatitis C 167, 363, 389
Hetedik Mennyország, sztriptízbár 223, 

242, 244�–46
hierarchia 79, 91, 280, 411
hírforrás 39, 49, 134, 157, 178, 230, 317 
Hiszatosi, Mio 379, 387, 414
Hitosi, Hosi 389
honbu (irányító központ) 92
Hongkong 45, 215, 417
hosztbár 209-10, 214
hoszteszklub 160, 199, 207-08, 214, 220, 

222-23, 229�–31, 249, 298, 325 

Ike-bukuro 352
Ikeda Általános Iskola 273
információtechnológia 269
Ingava-kai 115, 119, 169, 298, 372
inkognitó 350
internet 76, 120, 191, 269, 322, 332, 337
intimitás 207, 342
Isszei, Szagava 250
Itami, Juzo 385, 392-93
IT-forradalom 269
izerumidaidzsin (tetovált miniszter) 117

J Enterprise 316, 319
jakuza 

~  csoport 115-16, 119, 133, 156, 184, 
200, 281, 365, 414 

~ fed szerve 118, 291
Jamagucsi-gumi 115�–20, 156, 264, 281, 

284, 287-88, 294-95, 297�–99, 301-02, 

305-06, 365, 367, 371-73, 375, 385, 
389�–91, 407-08, 410, 412, 416, 426

Jamanasi 367
Japan Airlines 271, 385
japán 

~ Amazon 85
~ gazdaság 104, 116
~ nagyvonalúság 161
~  nyelv 21, 29-30, 110, 150, 214, 266

jaruszenai (gyász) 266, 278
jelzálog 288
Jiji Press 22, 94
Jokohama 43, 184, 231
Jokozava 102�–04, 107-08, 113-14, 142
Jomiuri Giants 27, 48, 88, 95, 149, 268
Jomiuri Mérnöki Szakképz  Iskola 27
Jomiuri Rijoko 27
Jomiuri Weekly 274
Jomiuriland 27
ju-gun (lazsáló sereg) 184

Kabukicsó 30, 182�–85, 187, 190-91, 
193�–95, 198, 200, 203, 207�–12, 219, 
223, 227, 297-98, 311, 315, 392

kabuki (japán színház)
Kamei, Sizuka 294
Kandzsi, Jokozava 102�–04, 107-08, 

113-14, 142
Kaneko, Naoja 40-41, 43-44, 121�–24, 

126�–28, 130�–34
Kannon Boszacu (szenvedély istenn je) 

163
kanpai (Egészségére!) 55, 401
karikatúra 302
Keio Egyetem 239
kendó 75
Kenicsi, Takanuki 365
kick-box 184
kigjósatei (testvér) 116
Kiokuto-kai 156
kitanai (piszkos) 105
Kjodo hírügynökség 22, 189, 192, 294
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klónozás 250, 270-71
Ko, Kobajasi 320
Kócsi, Jaszusi 53-54, 368
Kodansha International 391
Kódex klub 319
Kokuszui-kai 265, 367-68, 371-72, 376, 

400, 410
Koma Stadion 200
kommunikáció 21, 53, 66, 88
Konan 143, 148, 156, 348, 380
konkurencia 26, 114, 140, 226, 304
kotodama (a nyelv lelke) 84
környezetvédelem 277
Környezetvédelmi F felügyel ség 277
kucui (nehéz) 105
Kumagaja 77, 136, 169
kungfu 20, 29
kurusí (fájdalmas) 105

LDP (Liberális Demokrata Párt) 21, 116, 
294, 353

Legfels bb Bíróság 37
Lengyelország 312, 319, 323
lojalitás 264, 376, 423, 425
Los Angeles 300, 418
Los Angeles Times 409, 415
Love hotel 200
Lucky Strike 189, 364

Macintosh 269
Macsida, Rjú 60, 63�–65
Madonna 36, 225
Mainicsi Sinbun 22, 114, 189, 252, 288, 

383
Maki, Josijuki 398-99
Maldív-szigetek 321, 325, 330, 337, 340
Mamoru, Takuma 273
manga (képregény) 89
manual nyingen generáció 

(kézikönyvemberek) 84
marubo zsaruk (szervezett b nözéssel 

foglalkozó nyomozók) 119

Maszaki, Sibata 362�–67, 375, 377�–80, 
385, 387, 414, 423

megaláztatás 358, 383
meger szakolás 85, 231-32, 236-37, 

250, 255�–57, 341, 419
meisi (névjegykártya) 124
mentálhigiénés probléma 277
mentális 

~ betegség/ sérült ember 271�–73
~ zavar 207

Mennyei klub 319
metamfetamin 167, 283, 297
Mio, Hiszatosi 379, 387, 414
Missouri 21, 69, 83, 108
Mister Donut 41
Monopoly 404-05
Moscow Mule Club 350
m vészügynökség 119, 129

Nagy-Britannia 221
Naoki, Cudzsi 53
Naoto, Kametani 365�–67
Nemzeti Közbiztonsági Tanács 91, 118-19
Nemzeti Rend rségi Intézet 91, 334, 

337-38, 386, 389, 395-96, 399, 406
Nemzetközi B nesetek Osztálya 336
Nemzetközi Szórakoztatóipari Szövetség 

359�–61, 419
Nepál 41
netes kereskedelem 269
Nevadai Játékfelügyelet 303-04
New York 138, 183
New York Yankees 27
Nezu Múzeum 33
NHK 189
Nihon televízió 272
Nikkei Publications 182, 189

Nyisi Azabu 222, 322, 353
Nyisi Irima 60, 63
nyomozócsoport 60, 63, 101, 136, 188, 

224, 232�–35, 252, 395
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Ogino, Josiro 414
Onai-gumi 285
Oroszország 312, 350
Oszakai Prefekturális Rend rkapitányság 

120
Outline, bár 241-42

öngyilkosság 84, 86, 89-90, 111, 275�–
77, 282, 292-93, 310, 386, 392-93, 
406

pénzügyi nehézség 128, 213
Phenjan 389
Phillips, Louise 221�–24
Pokol Nyolcadik Köre, szórakozóhely  

315
Polaris Project 310
Pomfret, John 407
Premium Mild Sevens 344
privát tánc 242�–45, 319
Private Eyes, bár 241
professzionalizmus 73
Promise hitelintézet 290-91
Propaganda, bár 296
prostitúció/prostituált 30, 115, 184, 190, 

192, 194�–96, 200-01, 222, 225, 240, 
250, 256, 296, 313-14, 320, 325, 
331�–33, 335-36, 340, 346-47, 369-
60, 404

Quest, táncos szórkakzóhely 296

R&D 320
razzia 192, 208�–10, 225-26, 241, 283, 

286-87, 294�–96, 299, 339, 353, 402
Ridgway, Carita 248
Rjódzsi, Arai 168�–76
Roppongi 222-23, 227�–32, 235, 240, 

242-43, 247, 296, 311, 313-14, 319-
20, 325, 329, 331, 352, 354, 359

Rotary Club 117
Ryowa Life Create 394

sajtónyilvánosság 189, 250
sajtótájékoztató 26, 50, 63-64, 68-69, 

92-93, 99�–101, 110, 113, 190, 193, 
226, 233, 281, 283

Scotland Yard 253, 259
sidzsimacsi nyingen (utasításokra váró 

ember) 84-85
Sindzsuku 183, 185, 283, 290, 296, 345, 

367
Sindzsuku Josi Gakuen (Sindzsuku 

Leányiskola, klub) 198
Sindzsuku rend rség 185, 190, 209-10, 315
Sinobu, Cukasza 119
Sintaró, Isihara 183
sintoista szentély 76
SK Finance 289-90
SK Housing 289-90
SK Shokuhin 289
Sony Computer Entertainment 20
Sophia Egyetem 20, 28-29, 33, 48, 210, 246
Sova Egyetemi Klinika 389
Sports Cafe 245
Starbucks 313, 359
Sukan Dzsicuva magazin 415
Svájc 305

Szaburo, Takesita 305, 414
Szaitama 50-51, 53, 60, 63-64, 80, 105, 

107, 110, 112-21, 126�–28, 131, 133, 
135�–37, 139, 141, 157, 163, 176-77, 
182, 190, 193, 258�–63, 270, 297-98, 
367, 372, 374-75, 396

Szaitamai Prefekturális 
Rend rkapitányság 60, 97

Szaitamai Szervezett B nözés Elleni 
Csoport 142

számítástechnika 269
Szankei Sinbun 22, 114, 272
szopurando (szappanföld bordélyházak) 

183, 206, 395, 411
szecunai (szomorúság) 266
szeisa-in (teljes jogú alkalmazott) 46

tokio_vice_4korr.indd   441tokio_vice_4korr.indd   441 2010.05.21   15:02:482010.05.21   15:02:48



442

Szekine, Gen 136�–38, 142, 144, 155-56, 
158�–60, 164�–66, 168-69, 171�–77, 
179, 410

szerkeszt ségi ülés 273-74
Szervezett B nözés Elleni Akciócsoport 260
Szervezett B nözés Elleni Csoport 130, 142
Szervezett B nözés Elleni Igazgatóság 

119, 333, 399
Szervezett B nözés Elleni Iroda 280
szex

~ ipar 121, 123, 128, 183, 192, 195-96, 
209, 221, 310-11, 359, 429

~masszázsszalon 121, 198, 222, 332
~shop 129, 187, 206
~ rabszolga 184, 195, 311, 314, 318, 

348, 350, 353
szexuális 

~ b ncselekmény 227, 249, 256
~ szolgáltatás 196, 200, 249, 311

Szó, Dosin 78
Szoka Gakkai, vallási csoport 393, 406
sztriptízklub 199, 315
Szuszumu, Kadzsijama 281�–90, 292�–

95, 297, 299�–301, 303�–06, 362, 
379, 396, 417

Takaga-gumi 143, 146
Takefuji 291
Takesi, Aida 211-12, 214, 219
taoista  lozó a 84
tatami (szorosan szövött gyékényfonat) 

36, 58, 72, 185, 190, 329, 370, 381, 
399

tengu (japán mitológiai lény) 151-52
Teréz anya 125
Thaiföld 41, 43, 225
Tibet 41
Time Square 183
tofu (szójatúró) 77
Tokiói Egyetem 216
Tokiói Egyetemi Klinika 345
Tokiói Haneda Nemzetközi Repül tér 271

Tokiói Rend rkapitányság 26, 34-35, 
40-41, 91-92, 118, 183-84, 187, 189-
90, 209, 221, 224�–26, 228, 235, 
243, 247, 252, 256-57, 279�–82, 315, 
333, 372, 388, 395

Tokiói Ügyészség 238-39
Tokyo Dome 48, 292
Tokyo Sports 190, 204
Tokyo Topless, sztriptízbár 195
Tokyo Tower, bár 332
Tokyo Underworld (Tokiói alvilág) 

116
Tomohiko, Szuzuki 410, 415
Tulajdon Elleni B ncselekmények 

Osztálya 260
Tüzes Feleségek Bulipalotája 190, 204

U2 247
Urava 50�–54, 56-57, 60, 64, 76-77, 

80, 83, 87-88, 135, 139, 152, 178, 
182, 260

uzsorakamat 82, 213, 289
uzsorakölcsönzés 115, 281-82, 287, 289, 

291-92, 295, 304, 415

ügyészi vádbeszéd 235
ügyféladatbázis 293

Varsó 322, 324
Vaszeda Egyetem 53
vérszerz dés 284 
világháború, II. 22, 115, 384
VIP-vendég 300, 303

Washington Post, The 407, 409
Weekly Gendai 302
Whiting, Robert 116
Windows 269

Yaesu Fujiya hotel 364

zsurnaliszta 21, 49, 52, 107, 276
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