Egy kis japán politika

Írta: Iskariotes

távol-kelet

097

ismertető
Az előző számban indult “Politika az animékben” cikksorozathoz kiegészítésként szánom
ezt és a márciusi számban megjelenő párttörténetet is bemutató cikket.
Az animéket és a mangákat Japánban álmodják meg. Természetesen a készítők, amikor
politikához nyúlnak, akkor a saját politikai kultúrájukból/szocializációjukból indulnak ki. Műveikben esetleg konkrét aktuálpolitikai kérdést is bemutathatnak, bár ez inkább a mangákra jellemző.
Ettől függetlenül, amikor a politika kerül szóba,
ilyen vagy olyan megközelítésben, akkor a legtöbb
esetben a mai japán politikai élet az irányadó. A
következő írásomban azt mutatom be, hogy milyen hagyományok, tradíciók befolyásolják a mai
japán politikát.

Bevezető gondolatok

A „japán modell” példaértékűvé vált több
ázsiai országnak (Dél-Korea, Tajvan), de a titokra
mindenhol kíváncsiak a gazdasági szakemberek és
a politikusok egyaránt. Az üzleti élet, a politika, az
állami bürokrácia, az oktatási rendszer, a vállalati
kultúra, valamint a gyáripari stratégiák és a kereskedelem olyan szimbiózisban élnek, ami egyedülálló a világban, ezek tették naggyá az országot.
Minden politikai elit egyik legfontosabb sarokköve, hogy megfelelő legitimációt tudjon magának
szerezni. A császár egészen 1947-ig azzal legitimálta magát, hogy saját maga is egy kami. Márpedig egy istennek nem kell oly sok minden, hogy
elismertesse magát. Ezzel szemben a polgári kormányzatnak sokkal többet kellett és kell nyújtania.
Mivel Japán évszázadokig elzárva élt, veszélyesnek és üldözendőnek állított be mindent,
ami külföldről származott, ezért a Meidzsi reformot alaposan megfontoltan kellett végrehajtani.

A Tokugava sógunátus megdöntése után három
legitimációs eszközt használtak fel:
1. Az új kormányzat nem egy adott klán
(Tokugava) érdekeit szolgálja, hanem a császárét,
tehát a nemzetet tartja szemelőtt. Ezért minden
cselekedet – tűnjön az bármilyen rossznak is –
hosszú távon a császár és így a nemzet érdekét
szolgálja. A hivatalnokok pedig pártatlanok, hiszen azt kell nézniük, mi a jó az egész társadalomnak.
2. A nyitás azért (is) szükséges, mert a gazdaság rossz állapotban van. A gazdaságot helyre
kell állítani, és mint tudjuk, az erős gazdaság az
emberek javadalmán is meglátszik. Márpedig a jómód az egyik legerősebb legitimáló tényező.
3. Ha erős a kormányzat és erős a gazdaság
is, akkor az ország képes erős és ütőképes hadsereget felszerelni, így pedig meg tudja magát védeni a külföldi betolakodóktól, akik miatt az egész
reform elkezdődött.

1945 után e három pont újra előkerült, amikor az amerikai erők szállták meg az országot és
terelték Japánt a mai útjára. A hivatalnok rétegnek újra be kellett mutatnia, hogy nem egy szűk
elit (akkor a katonaság) érdekeit szolgálja, hanem
a teljes társadalmát. A gazdasági nyitás hatalmas
segítséget adott az új rezsim megszilárdulásához,
amit később „japán csodának” is elneveztek.

A legfőbb hatalom
Japán egy alkotmányos monarchia. Az ország élén egy uralkodó, a japán császár található.
Érdekes kifejezés a császár, mert ezt a címet csak
birodalom fölött uralkodó király használta régen.
Mivel a világon egyedül Japánban maradt meg a
császár kifejezés, úgyis tekinthetünk az országra,
mint az utolsó birodalom.
Japán egyik legnagyobb politikai stabilitását a császárság intézménye adja.

Japán politikailag unikálisnak számít. Egyrészt Ázsia legrégebbi és legstabilabb demokráciája működik az országban. Ázsia legkorábban
kialakult modern ipari állama és jelenleg is a világ
harmadik legnagyobb gazdaságával rendelkezik.
Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy nincs számottevő nyersanyaga és az ország területének mindös�szesen 20%-át lehet mezőgazdaságra fogni. Ezzel
párhuzamosan a XX. század első felében az ország
komoly túlnépesedési problémákkal küzdött, míg
ma már a világ leggyorsabban elöregedő társadalmának problémáival kell megküzdenie.
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A császárság már több mint 1500 éve áll fenn és
soha nem szünetelt, valamint többnyire egy uralkodócsalád férfi tagjai töltötték/töltik be a posztot.
A császárok Japán történetének korai szakaszában még aktív uralkodó szerepet töltöttek
be, de 1185-től kezdve (tehát az első (Minamoto-)
sógunátustól kezdve) szerepük visszaszorult. Leginkább szimbolikus és szakrális jelentőségük volt,
soha, semmilyen hadúr nem akarta megszerezni
ezt a címet. Jelentősebben a helyzet a Meidzsi
restauráció (1867) során sem változott meg. Az
1947-es alkotmány során módosult alapjaiban.
Ekkortól a császár már nem volt istenség (értsd lemondott a kami rangról) és csak emberként definiálta magát. Jelenleg semmilyen komolyabb hatáskörrel nem rendelkezik az uralkodó, azonkívül,
hogy reprezentálja az ország egységét, fogadja a
külföldi delegációkat és ő nevezi ki a miniszterelnököt.
Személye és családja tabunak számít az ország sajtójában és a politikai életben is. Míg az európai uralkodó családokat a bulvárlapok piszkálják
vagy akár egy rap számban is sértegethetik (ahogyan az történt nem oly rég a spanyol királyi családdal, addig a szigetországban ez egész egyszerűen elképzelhetetlen lenne. De szemben több
más ázsiai országgal, itt nem végzik ki az embert,
ha nem illő dolgot mond az uralkodóról. Érdemes
megjegyezni, hogy animében XX. századi japán
uralkodó még nem szerepelt, sőt a MAL adatbázisa szerint Hirohito néven még karakter sincsen,
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Összefoglalva elmondható, hogy a császár
még a mai napig is tabunak számít a közéletben,
aki egyben a politikai stabilitást is adja az országnak. Jellemző, hogy Japánban 1918 és 2018 közt
3 államfője volt az országnak, míg Magyarországnak ez idő alatt 25.

Katonás múlt

ezzel szemben van Dacia, Trabant, Skoda vagy
Niva Lada nevű karakter.
Ehhez társul, hogy az uralkodói család nem
is engedi közel magához a sajtót, nem járkálnak
testőrök nélkül és végképp nem bringáznak Tokió utcáin, ahogyan azt a holland uralkodócsalád
tagjai teszik. A hercegi címet a nők csak addig viselhetik, amíg férjhez nem mennek, utána le kell
mondani a címükről.

Japán híres az úgy nevezett Béke alkotmányáról, melyben kijelenti, hogy lemond a háború
jogáról. Erről a világon semelyik másik állam – még
a Vatikán sem – mondott le. Ez példátlan, de még
inkább az, hogy ha figyelembe vesszük az ország
múltját.
A szigetországban 1185 és 1867 között
katonai kormányzás, a bakufu volt a bevett kormányzati forma. Bár tűnhet úgy, hogy a Tokugava
sógunátus (1600-1867) egy polgári kormányzat
volt, nem árt észben tartani, hogy a tényleges
uralkodó a császár volt. A közigazgatás legfontosabb posztjait kivétel nélkül szamurájok, azaz
katonák töltötték be. Az évszázadokig érvényben
lévő kasztrendszer csúcsán voltak a harcosok.
Sőt, hiú ábránd azt képzelni, hogy az 1867es Meidzsi restauráció után a katonaság vagy a katonák szerepe csökkent volna az ország életében.
1867 és 1945 közt harminc miniszterelnöke volt
Japánnak és közülük 15-en katonák voltak. 1945
és 1952 között pedig az amerikai hadsereg irányította az országot, bár folyamatosan csökkentette
a befolyását.

A militáns szellem nem tud nyomtalanul eltűnni a néplélekből. Japán mai napig büszke szamuráj örökségére, és nem véletlen az sem, hogy
sok történetben éppen a katonaság vagy legalábbis valamilyen fegyverestestület az, ami átvette/átveszi a hatalmat a polgári kormányzástól.
Sok animében tapasztalhatjuk, hogy valaki előbb
sikeres katona/hadvezér és csak utána lesz politikaivezető.

Pacifista jelen

A Béke Alkotmány immár 70 éve érvényben
van. Japán 1945 óta nem vett részt egyetlen egy
háborúban sem és nem küldött harcoló alakulatokat sem külföldre.
Az országnak hivatalosan nem is hadserege, hanem védelmi erői (Japán Önvédelmi Haderő, alapítva 1954) vannak és 1947 óta megszűnt
a sorkatonai szolgálat.
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A II. világháborúban (1939-1945) elszenvedett vereség, a szamuráj tisztességen esett
becstelenségek (pl.: Nankingi mészárlás – 1937),
valamint a két nukleáris csapás (Hiroshima és Nagaszaki – 1945) sok japán számára azt üzeni, hogy
soha többé háborút. Valamint az ország imidzséhez is hozzánőtt a békeszerető nemzet képe.
Japán a Csendes Óceáni Háború (19411945) befejezése óta a világ legerősebb hadseregének (az USA) védelmét élvezi. Nem árt észben
tartani, hogy az ország szomszédjai közül a kommunista Kínának, Észak-Koreának és Oroszországnak van atomfegyvere. Ráadásul mindhárom
országgal van területi vitája a császárságnak, sőt
Oroszországgal hivatalosan máig hadban állnak.
A béke további előnye, hogy Japánnak nem
kell annyit költenie fegyverkezésre, átlagosan a
költségvetés 1%-t adják oda védelmi kiadásokra.
Természetesen a világ harmadik legnagyobb gazdaságának költségvetésének 1%-a is hatalmas tud
lenni. Ezen túlmenően, mivel Japán sehol nem lé-
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pett fel katonailag, így külpolitikáját is könnyebben tudta alakítani, ami plusz befektetéseket jelentett az országnak.
Bár sok előnnyel rendelkezik, ha egy ország
az USA védelmét élvezi, Japánban nem mindenki ért ezzel egyet. Az amerikai hadsereg mai napig Okinava területének 10%-t elfoglalja, a jenki
harcfiak viselkedése többször is nemzetközi bonyodalmat kavart. Az amerikai katonai támaszpontok közelében lakók sokszor tiltakoznak az
ott állomásozó csapatok ellen. A baloldali pártok
több mint 50 éve küzdenek az amerikai csapatok
kivonása érdekében. Ráadásként a csapatok költségének 50%-át a tokiói kormány fizeti.
Ezek után az animékben is vegyes az amerikai katonai jelenlét megítélése, hol elnyomóként,
máskor inkább szövetségesként jelenik meg az ország. Bár számos alkalommal azt lehet látni, hogy
az USA elbukott és Japán vette át a szerepét, ha
máshol nem is, legalább Távol-Kelet csendőreként.

Bürokrácia
Japán egyik legismertebb imázsképe a japán hivatalnok, akihez képest a német közszolgák
drogos hippiknek tűnnek. Míg Kínában kegyetlen vizsgákon kellett átmennie egy mandarinnak,
hogy elnyerje hivatalát, Koreában pedig a családok folyamatos frakció harcai mentek egy-egy állásért, Japánban egy harmadik megoldás alakult
ki. A Tokugava sógunátus egyik alappillére lett,
hogy a legfőbb katonai vezető folyamatosan cserélgette a vazallusait a különböző prefektúrák
közt. Egy-egy költözés során a daimjo nem vihette
magával a teljes személyzetét, hanem csak azokat
választotta ki, akik arra a legérdemesebbek voltak. Így alakult ki egyfajta meritokrácia (érdemek
alapján történő előmenetel). Ez a szemlélet ma
már nemcsak az államigazgatásban, de a gazdasági és a tudományos életben is megjelenik.Ma már
az államapparátus évről évre a végzős egyetemisták krémjét tudja kimazsolázni. A szerencsések
sokat dolgozhatnak és keveset keresnek, de mi
itt a trükk? Az egyszerre felvett fiatalok egy ideig
közel ugyanúgy haladnak előre. Fokozatosan végigjárják az adott intézmény szintjeit. De egy idő
után már nem tudnak egyszerre tovább haladni,
mert kevesebb az új pozíció, mint ahányan vannak, plusz pár öregebb és pár fiatalabb is van.
Ez a rostálás egészen a közigazgatási államtitkár szintig tart, ahol már csak egy hely van. A
legtöbben természetesen nem jutnak el idáig, hanem végrehajtanak egy amakudarit.
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E gyakorlat szerint egy bürokrata 40 és 55 év közt,
amikor megáll a hivatali előmenetele, elhagyja addigi munkahelyét és új, sokkal jövedelmezőbb állást választ magának a versenyszférából.
Csak egy példa. Aki hosszú évekig mondjuk a közlekedési minisztériumnál dolgozott és
az árufuvarozás lett a szakterülete, könnyen talál
magának helyet egy autógyárnál vagy egy fuvarozó cégnél, hiszen korábban pont ő felügyelte
őket.
Az animékben gyakran találkozhatunk hivatalnokokkal, és az már csak a történet mesélőjén
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múlik, hogy éppen egy szimpatikus, okos, tettre
kész emberként mutatja be őket vagy egy ravasz,
sunyi, a háttérben meghúzódó kekec alakként.

Közigazgatás
Hasonló örökség a közigazgatás. Bár az ország mindenkori vezetői szerették volna, ha egységes lett volna a közigazgatá,s ez végül mai napig
nem vagy legalábbis nem minden területen valósult meg. Egyrészt az országhoz sok kicsi sziget is
tartozik, így ott helyben kell meghozni a döntéseket. Sőt a lokális problémák hamar országszintűvé tudnak duzzadni, ennek egyik legjobb példája
az Okinava szigetein lévő
amerikai katonai támaszpontok kérdése. A modernkor előtt szintén komoly
nehézséget jelentett a tél
beállta, ilyenkor egy-egy
völgy akár hónapokig is el
lehetett zárva a külvilágtól. Tehát a helyi vezetőknek a központi hatalom
segítsége nélkül kellett
fenntartani a rendet, ami
azt eredményezte, hogy
az adott közöséggel kellett kompromisszumokat
kötnie.

Mint ismeretes Japánt 47 prefektúrára
osztották fel. A helyi önkormányzatokat a nép választja meg, az állami kiadásoknak pedig 2/3-át az
önkormányzatok költik el, különböző jogcímeken.
De mivel az állami költségvetésnek az ⅓-a származik az önkormányzati bevételekből, így a tokiói
központ igen erős befolyással bír a helyi ügyekre.
Prefektúrák és a helyi önkormányzatok
választása
Prefektúra kormányzó: Egyszerű többség
Prefektúra közgyűlése: SNTV módszer (lásd az
országgyűlési választásoknál)
Polgármester: Egyszerű többség
Helyi önkormányzat: SNTV módszer
Mandátum hossz: 4 év

Választások
Japánban két kamarás parlamenti rendszer
működik. Az alsóházat Képviselőháznak, míg a felsőházat Tanácsnokok házának nevezik. A két ház
közül egyértelműen a Képviselőháznak vannak
szélesebb jogkörei: egyedül választhat miniszterelnököt és fogadhat el költségvetést, valamint a
nemzetközi szerződéseket is ők fogadják el. De
minden másban a Tanácsnok házával kell együttműködnie.
Ez valamilyen szinten konszenzusos politikát eredményez.
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Nemzetgyűlési választások
Képviselőház: EVK: 289 fő – egyszerű többsági
rendszer, Lista: 176 fő – d’Hondt 11 választói kerület
Periódus: 4év
A parlament alsóházának összesen 465 tagja van, ez a szám csak nemrég lett ennyiben megállapítva, 1945 utáni időszakban 500 főről indult
a létszám. A parlamentbe két fajta úton lehet bekerülni. Az egyik variáns, hogy a jelölt Egyéni Választó Kerületben (EVK) indul. Itt az szerez mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapja, ebben
hasonlít a magyar választási rendszerhez. Erős
különbség ugyanakkor, hogy az 1955-óta a legnagyobb párt a Liberális Demokrata Párt (LDP) egy
körzetben több jelöltet indít, így a pártban lévő
különböző frakciók össze tudják mérni erejüket.
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Mint látható 289 honatyát/honanyát egyéni kerületből választanak ki, de 176 fő úgymond
kompenzációs listáról kerül be a törvényhozásba.
Erre a hazánkban használt d’Hondt választási matematikai formulát használják, ami inkább e győzteseknek kedvez. Míg idehaza az ország egyetlen
egy választókerületet tesz ki, addig Japánban 11
ilyen körzet van. Ezek nagyobbak, mint a prefektúrák száma, inkább a régiók határával egyeznek
meg. Ezzel az országos pártok ugyan kapnak kompenzációt, de a lokális, helyi érdekeket képviselő
pártoknak nincs esélyük bekerülni a parlamentbe.
Nemzetgyűlési választások
Tanácsnokok háza: 2 x 73 tag SNTV rendszer, 2 x
48 tag d’Hondt 1 választói kerület
Periódus: 6 év, a képviselők felét 3 évente választják újra.

Ez most bonyolult lesz. Tehát 2x73 tagot a
választások során egyéni körzetekből választják
meg. De itt nem elég egyszerű többséget szerezni. Mint látható, itt nagyobb körzetek vannak,
mint az alsóházi választásoknál, számszerűen 47
választókörzet van. De ez csalóka. A 47 prefektúra
közül 27-ben csak egy mandátum sorsa dől el, itt
tehát csak egy jelöltet érdemes indítani. Van 15
olyan kerület, ahol már 2 mandátumot lehet szerezni, de az igazi verseny arra az 5 kerületre koncentrálódik, ahol 3 vagy 4 mandátum a tét.

körében népszerű, és természetesen, akit a polgárok nem tartanak arra méltónak, azt nem rakják
fel a listára.
Összeségében elmondható, hogy a japán
választásoknak vannak unikális részei, amik csak
ebben az országban fordulnak elő. A kampányok
rendkívül rövidek, 12-15 naposak, így egy kis pártnak kevés ideje marad megismertetnie magát a
közvéleménnyel, sokkal fontosabb a helyi beágyazottság.

A kompenzációs lista ugyanakkor sokkal
értékesebb ezen a szinten. Ugyanis nem egy zárt
listára szavaznak a polgárok – mint Magyarországon. Hanem úgymond nyílt listára szavaznak. Ebből adódóan valaki megadhatja, hogy bár az LDP
listájára szavaz, de a rajta szereplőket önkényesen
sorolhatja be. Ez által olyan jelölt is képviselő lehet, akit a pártvezetés nem kedvel, de a választók

A japán bíróság csúcsán a 15 tagú Legfelső
Bíróság található. Tisztségüket nyugdíjkorhatárig
tölthetik be, ami jelenleg 70 év.
A bírósági rendszernek természetesen több szintje van:
1. Egyszerű bíróságok (裁判 裁判 所kani saibansho): Polgári peres ügyekkel foglalkozik, legfeljebb 1,4 millió jen (~3,5 millió forint) értékig.

Bíróság
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Ezekből 438 üzemel az országban, az ítélkezést
általában nem egy hivatalos bíró vezeti.
2. Családi bíróságok (裁判 所Katei-saiban-sho): Válóperekkel, gyerekelhelyezési és örökösödési perekkel foglalkozik. Az országban 50
ilyen bíróság üzemel, de munkájukat segíti még
203 fiók és 77 iroda.
3. Helyi bíróságok (地方 裁判 所chihō saibansho): Az összes többi ügy, ami az első két kategóriába nem fér bele. Általában egy bíró vezeti
a tárgyalásokat, de ha 1 évnél hosszabb büntetés
kiszabása a tét, már társbírók is csatlakoznak az
ügyhöz.
4. Legfelső bíróságok (高等 裁判 所Kōtō-saiban-sho): Ebből összesen 8 üzemel az országban
(Szapporó, Szendai, Tokió, Nagoja, Oszaka, Hiroshima, Takamatsu és Fukouka városaiban). Itt
már bírói kollektíva hozza meg a döntést, rendszerint három fős testület, de van, hogy 5 főre
emelik a létszámot.
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4/A. Szellemi tulajdonjog (知 的 財産 高等
裁判 所Chiteki-zaisan-kōtō-saiban-sho): Külön bíróságok üzemelnek a szellemi tulajdonjoghoz tartozó ügyek elbírálásához, melyek ugyanott találhatóak, mint a Legfelső bíróságok.
5. Alkotmánybíróság (最高 裁判 所Saikō
saibansho): Bár 1947-ben hozták létre, jogelődje
már 1875 óta létezett.

Összegző gondolatok
Japán alapvetően egy homogén ország.
Bár léteznek törésvonalak a társadalomban (pl.:
vidék kontra város), de fajilag, etnikailag, kulturálisan, valamint nyelvileg és vallási értelemben az
országban nincsenek törések. De mivel az ország
rohamosan öregszik, így egyre jobban rá lesz szorulva a külföldi munkaerőre, kérdés, hogyan fogja
ezt átélni és a társadalom miképpen fogja ezt lereagálni? Fontos szerepet kap a hierarchia, a ho-

mogenitás és a konformitás utáni vágy, valamint
a csoporthoz tartozás igénye. A családban, az iskolában vagy a munkahelyen a japánok elfogadják
az idősebb feljebbvalójuk igazát és nézetét, de a
vezetőnek gondoskodnia kell az alatta lévő emberekről. Biztos otthont, jó tanulási körülményeket
vagy biztos fizetést kell garantálniuk.
Japán többszáz évig elzárva fejlődött a
világtól. Amit ma autentikusan japánnak gondolunk, mint amilyen a költészetük, festészetük
vagy éppen a gasztronómiájuk, az mind a Tokugava sógunátus ideje alatt vált tökéllyé. A néplélekben mai napig az tűnik az aranykorszaknak, nem
hiába, hogy sok történet pont azt mutatja be,
hogyan lesz Japán ismét független a világtól, mikor térhet vissza az aranykorba? Hogy lesz-e ilyen
korszak, erősen kérdéses, de érdemes szemmel
követni az animéket, mert ami tegnap még sci-fi
történet volt, holnapra már történelem lehet.
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