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Születése
Akihito császár 1933. december 23-án 06:39
perckor született (Showa 8. évében), Hirohito császár (1901-1989) és Kōjun császárné (1903-2000)
legidősebb fiaként. A császári pár immár kilenc
esztendeje voltak házasok, és bár született már
öt gyermekük, azok mind leányok voltak, így nem
lehettek trónörökösök. Az országot annyira lázba
hozta a leendő uralkodó megszületése, hogy Nakajama Shinpei és Kitara Hakusho közösen írtak
egy dalt.
A gyermek az Akihito (明仁) elnevezést kapta meg. Ebből az „明” (Aki) „világos, fényes”-t jelent, míg a „仁” (Hito), az „erény, jóindulat, emberiség”-et jelenti. A hivatalos címe pedig Tsugu no
Miya Akihito lett.  

AniMagazin

Amikor az ifjú herceg hároméves és három
hónapos lett (1936. március 29.), akkor a hagyományokhoz hűen elvették az anyjától és az apjától. Így a Császári Palotából az Akaszaka Palotába
költözött, amit 1909-ben építettek a mindenkori
császár utódjának lakhelynek (e célra egészen
1975-ig használták). Onnantól kezdve komornák
és házitanítók nevelték a kis fiút. Szüleivel csak
ünnepi eseményeken találkozhatott újra Akihito,
de legalább havonta egy vasárnapot körükben
tölthetett.

Tanulmányai (1940-1952)
1940-ben szakítva a tradíciókkal egy „köziskolába” íratták be a kis Akihitót, ez volt a Gakushūin. Bár mára ez egy mindenki számára elérhető
nevelési centrum, 1847-ben, amikor megalapították, a célja az volt, hogy a japán nemesi elit oktatási helye legyen. Tanulmányaiért Kacujuki Jamanasi
(1877-1967) tengerészgyalogos/haditengerész/
katonai attasé, későbbi tábornok felelt.
1943-ban országszerte ünnepségeket és
megemlékezéseket tartottak a kis herceg 10. születésnapja alkalmával. Hagyományhoz illően 10
éves korában beléptették a császári őrségbe, s
rögtön zászlós rangban kezdte meg szolgálatát.
Mivel Akihito soha nem mutatott különösebb érdeklődést a katonai pálya iránt, így apja nem erőltette ezt a vonalat.
Tinédzser korában egyszer megkérdezték
tőle, szeretne „normális tini lenni?”. Válasza ennyi
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volt: „Soha nem voltam átlagos fiú.”. Bár iskolába
járt, társait külön megkérték, hogy amennyiben
lehet, ne szóljanak hozzá és ne közelítsenek felé,
mert avval zavarnák őt. A legtöbb kiránduláson
sem vehetett részt. Magánya mértékének megértéséhez egy osztálytárs visszaemlékezése segíthet: egy alkalommal meglátogatta és az elsötétített szobában csak az asztali lámpa égett, az
asztalon pedig lepkék tetemei voltak.

Menekülés (1944-1945)
1944-ben amikor Tokió bombázása fokozódott, akkor őt és öccsét (Hitacsi herceget) evakuálták a fővárosból. Először a Nikko városában
található Tamozava Császári Villába költöztették.
Az épületet még 1899-ben húzták fel, és a maga
106 szobájával mai napig Japán egyik legnagyobb
fából épült háza. Később az Oku Nikko-beli Minamikan Hotelben szállásolták el. Itt hallotta ő is rádión keresztül, ahogyan az apja, Hirohito császár
bejelenti Japán kapitulációját a II. világháborúban. Beszámolók szerint a herceg mindösszesen
annyit jegyzett meg, hogy még többet és még keményebben kell tanulnia. A háború lezárása után
a hercegi ifjak visszatértek Tokióba.
Bár – ma már tudjuk, hogy nem valósult
meg – akkoriban a hercegek élete majdnem teljesen másképpen alakult.
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A japán katonai/politikai elit olyan forgatókönyveket is elképzelhetőnek tartott, hogy Hirohito azzal együtt, hogy bejelenti a vereséget, le is mond
a trónról fia javára. Mások úgy okoskodtak, hogy
csak azután történjen ez meg, miután Japán aláírja a békeszerződést, hogy így az új császár tiszta
lappal indulhasson. Továbbá, mind a japán, mind
pedig az amerikai vezetés fejében megfordult az
is, hogy magát a császárság intézményét szüntessék meg. Végül egyik forgatókönyv sem valósult
meg.

Elizabeth Gray Vining (1946-1950)
A háború lezárása után a trónörökös nevelését már nemcsak a szokások határozták meg,
hanem a megszálló amerikai hadsereg is. Ennek
hatására Hirohito császár egy kvéker keresztyén
nevelőnőt, bizonyos Elizabeth Janet Gray Vininget (1902-1999) jelölte ki Akihito és testvérei okítására.
Vining özvegyasszony hivatalos végzettsége könyvtáros volt, de több gyermek és ifjúsági
regényt is írt, valamint lelkes pacifistának számított. A császári ifjaknak amerikai/európai kultúrát
tanított, valamint angol beszéd órákat is tartott. A
nyelvórákra bevont 4 amerikai tinédzsert is, hogy
a fiatalok könnyebben tudjanak szóba elegyedni.
Vining a Jimmy nevet adta Akihitónak, aki erre
ezt felelte, „Én herceg vagyok.”. Mindenesetre
Akihito egy a világra nyitott kozmopolita, liberális
szemléletű ember lett, soha nem mutatta vonzó-
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dását vagy rajongását az ősi rítusok és a birodalmi vágyak iránt. Talán ebben az is közrejátszott,
hogy Tódzsó Hidekit – a háborús kabinet vezetőjét – pont december 23-án végezték ki, a herceg
születésnapján.
Vining a legjobb kapcsolatot Hitacsi herceggel alakította ki, elválásuk után a hölgy haláláig folyamatosan leveleztek, de személyesen is
találkoztak. Sőt, amikor a herceg megnősült, Vininget is meghívták.

Középiskola és egyetem
(1946-1952)
1946-ban beiratkozott a Gakushūin alsó-középiskolájába, majd 1949-ben szintén oda a felső-középiskolába. Ekkoriban a tanulmányait Shinzo Koizumi (1888-1966) közgazdász professzor
felügyelte és okította is a herceget. Shinzo liberá-
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naszkodott: „Trónörökösnek születtem. Valamikor valamennyiteket irigyelni fogom.”
lis gazdaságpolitika híve volt, így Akihitónak is azt
tanította. Marx tételeinek harcos ellenzője volt,
soha nem hátrált meg, ha gazdasági vitára hívták.
Ennek ellenére szellemi vetélytársa, Noro Eitarō
(1901-1933) kommunista közgazdász szellemi hagyatékát sem hagyta feledésbe merülni. Valamint
előadásokat tartott a brit alkotmányos monarchia
belső működéséről.
Szintén tudorai közé tartozott a katolikus
Tanaka Kōtarō (1890-1974) ügyvéd/alkotmánybíró/oktatás politikus. Tanaka értelemszerűen polgári jogra és alkotmánytanra oktatta a fiatalt.
1952-ben beiratkozott a Gakushuin Egyetem Politikai és Gazdaságtudományi Karára,
ahol politikatudományokat hallgatott. Az alkotmányjogra maga a legfőbb ügyész készítette fel.
Trónörökösi címéről egy évfolyamtársának így pa-

Koronahercegi korszak
(1952-1989)
1952. november 10-én beiktatták, mint hivatalos trónörökös, rögtön meg is kapta két érdemrend legfelső fokozatát. Innentől kezdve Rittaishi-no-rei lett a hivatalos megszólítása. Elhagyta
az Akasaka palotát és beköltözött a Tōgū Goshop
palotába, ezt később fia, Naruhito trónörökös is
használta.

Utazgatások (1952-1957)
A friss koronaherceg hamar elkezdte érezni
az új rangjához járuló feladatok súlyát. 1953. március 30-tól egészen november 12-ig tartó bemutatkozó körúton vett részt.
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Összesen 12 európai országot keresett fel, valamint az Egyesült Államokat és Kanadát. A féléves
tanulmányút ékköve egyértelműen június volt,
amikor apját képviselve részt vett II. Erzsébet
trónra lépési ceremóniáján.
1953 decemberében tuberkulózist állapítottak meg nála az orvosok. A kor legmodernebb
gyógyszerével, a sztreptomicinnel viszonylag
gyorsan leküzdötte a betegséget a herceg, de
tüneteit egészen 1957-ig magán viselte. Betegségéről a császár csak 2009-ben szólt először nyilvánosan is, egy tüdővész elleni konferencián.
Az évek alatt folyamatosan képezte magát.
1956-ban befejezte egyetemi tanulmányait, bár
a záróvizsgát nem tette le. Megtanult csellózni,
fizikai frissességét pedig lovaglással és tenisszel
tartotta szinten.

tisztában volt vele, hogy egy közembert – aki ráadásként katolikus hitű – nem mutathat be szüleinek. 1958-ban Micsiko elutazott Brüsszelbe, az
Alumni du Sacré-Coeur (Szent Szív Társaság) egy
konferenciájára. Akihito pedig akcióba lendült.
Üzenetet küldött I. Baldvin belga királynak (aki
1930-ban született, tehát egy korosztályhoz tartoztak), hogy ha lehet, találkozzon Micsikóval és
beszélgessen vele. Baldvin megüzente Akihitó-

Szerelem és házasságkötés
(1957-1959)
1957. augusztus 19-én Akihito herceg meghívást kapott a Nisshin Seifun cég által szponzorált Nagano közelében lévő Karuizawában megrendezett tenisz bajnokságra. Itt újra találkozott
régi tanítójával, Tanaka Kōtarōval is. A teniszbajnokságban vegyes párost játszott, ahol az egyik
ellenfele Sóda Micsiko, a Nisshin cég tulajdonosának a lánya volt. (Egyébként Michiko elverte Akihitót az első meccsükön.)
Bár a két fiatal tetszett egymásnak, szerelmüknek nem mertek teret engedni. Akihito
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nak, hogy a lány tökéletes választás lenne, és ha
őt venné nőül, akkor csak jobb császár válhatna
majd belőle. 1993-ban Baldvin temetésén a japán
császári pár is részt vett, feltűnően nagy figyelmet fordítva az eseménynek, akkoriban még nem
volt ismert a néhai belga király és a japán császári
pár közti kapcsolat.
1958. november 27-én a császári hivatal
is bejelentette a szerelmet. 1959. január 14-én
megtartották a noushi no agi szertartást, melyet
akkor végeznek, ha a koronaherceg házasodni készül. Majd az év április 10-én jött a menyegző. A
pár hagyományos sintoista szertartáson kötötte
egybe életét, tradicionális ruházatban. De, amikor a négylovas nyitott hintójukkal végighajtottak a félmillió éljenző tömeg közt, már európai
öltözékben voltak. Micsiko hajviselete a következő években hatalmas népszerűségnek örvendett
az egész országban. Ez volt az első alkalom, hogy
császári családi eseményt a japán televízió élőben
közvetített. Az adást 14 millióan látták, azért en�nyien, mert csak 1 millió tévékészülék volt az országban. Az adás hatására a tévék száma 1960-ra
már 2 millióra növekedett. A lakodalom költsége
akkori 20 millió forintba került (egy korabeli munkás átlag éves bére 12 ezer forint körül volt).
Bár a sajtó imádta a „teniszpálya szerelmet”, ahogyan fogalmaztak, a konzervatív politikai körökben, de még a császári családban is voltak ellenzői a frigynek. Kifogásolták, hogy Micsiko
római katolikus, Akihito pedig sintoista, ami nem

vezethet jóra. Ahogyan azt is a lány szemére vetették, hogy közrendű. Ezt leginkább az anyacsászárné hangoztatta, egészen az 1960-as évek végéig azt mondta, hogy nem méltó a fiához.
A fiatal lánynak nemcsak a családi intrikákkal kel
lett megküzdenie, hanem a császári család akkori
etikettjét és szokásait is el kellett sajátítania. Első
körben egy 76 napos intenzív tanfolyamon kellett
átesnie, hogy elsajátítsa a minimális császári család illemkódexet. Naponta háromszor kellett kimonót cserélnie, férjétől három lépés távolságot
kellett tartania és nem nézhetett rá.
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A házasságkötés után már nem rendelkezett saját
pénzzel, nem telefonálhatott és, ha Tokión belül
szeretett volna valahova elutazni, ahhoz is két
hétre előre kellett jeleznie a Császári hivatalnak.
Nem csoda, hogy lefogyott, kialvatlan és depres�sziós lett.
Az országot nem nagyon izgatta, hogy a császári palotában milyen intrikák folynak, a köznép
bolondult Micsikóért, elindult a „Micsiko Boom”.
A női magazinok hatalmas példányszámban fogytak, amelyekben képek vagy valamilyen extra
információ volt a hercegnéről. A Japán Nemzeti
Bank új 10.000-est nyomtatott a pár arcképével.
Kamui Joko, a kor legelismertebb fehérnemű tervezője új bugyit tervezett, amit Micsiko inspirált.
De instant tésztát és ráment is kihoztak Micsiko
néven. A kor slágerei telis-tele voltak a hercegnére utaló szövegrészletekkel. 1958. december
23-án pedig a Tokió Tornyot (AniMagazin 45.) is
átadták, ami a televíziós lefedettséget tovább növelte. Sokak szerint csak azért készült el, hogy az

esküvőt minél többen láthassák. Természetesen a
gyerekvállalás száma is megnőtt.

Családalapítás (1960-1969)
1959. július 15-én bejelentették, hogy Michiko áldott állapotban van. 1960. február 23-án
megszületett a legidősebb fiúk, Naruhito herceg,
a jövendő császár. 1963-ban vetélésen esett át,
aminek hátterében lelki bajok voltak, négy hónapig egy szanatóriumban élt. 1965. november 30án megszületett második gyermekük, Akashino
herceg, majd 1969. április 18-án utolsó gyerekük,
egyben első lányuk, Sajaka Kuroda is napvilágot
látott.
Akihito már az egyetemista éveiben kijelentette, hogy: „ha majd megnősülök és gyerekeim
lesznek, nem akarok elkülönülve élni családomtól. Fel akarom számolni azt az ősi császári szokást, amely megbontja a családot.”. Mint később
megjegyezte: „Nem lenne egy nyugodt percem

sem, ha külön élnénk a gyerekektől.”.
Micsiko elmondása szerint mind a három
gyerekét saját maga szoptatta. Sőt, állítólag a
gyerekeknek a reggeli bentós dobozukat is személyesen készítette össze. Ez kisebb problémába ütközött, mert a hivatalos koronahercegi
rezidenciában nem volt konyha, így azt külön építeni kellett. A későbbi császárné elmondta, hogy
a gyermeknevelés kérdésében mindig konzultált
a császárral és utána a koronaherceggel.

Dolgos évek (1970-1989)
A családalapítás örömteli időszaka után
egyre több feladatot kellett átvennie a hercegi
párnak. Nagyon sokat kellett utazniuk, hogy országukat népszerűsítsék külföldön. Koronahercegi évei alatt Akihito összesen 45 országot keresett
fel és Japán összes prefektúráját meglátogatta.
Apja ezzel szemben csak három országba látoga-

tott el, igaz, japán császárként ő volt az első, aki
elhagyta az országát. 1986-ban a császári családból elsőként metrón is utaztak.
De a hercegi pár olyan ügyeket karolt fel,
mint a speciális sportolók helyzete. Japánban ez
óriási támogatást jelentett, ahol nagyon sokáig a
társadalom peremére száműzték az ilyen embereket.
Közben 1963-ban a koronaherceg tagja lett
a Japán Ichtiológia Társaságnak. Halak iránti érdeklődését feltehetőleg édesapjától örökölte, aki
szintén nagy figyelmet tanúsított a halak iránt.
Sőt, a császári palota területén külön kutatóházat
is létesítettek. Tagsága egészen 2003-ig fennmaradt, ez idő alatt 28 tanulmányt írt. Az 1984-es
Japán szigetvilágának halai című kötetnek egyik
társszerzője volt. A goby/géb halak nagy szakértőjének tartják. 1992-ben a Science folyóirat is leközölt egy általa jegyzett tanulmányt, ami a japán
tudománytörténetről szólt.

Sóda Micsiko
1934. október 20-án született a dúsgazdag malomiparos, Shoda Hidesaburo és Fumiko
első lányaként. Futaba Általános Iskolába járt, a Sacred Heart egyetem idegen nyelvek szakát
végezte el és szakdolgozatát John Galsworthy: Forsyte Saga című világhírű regényéről írta. Továbbá tanult Oxfordban és a Harvardon is. Diáktársainak hivatalos vezetője volt. Megtanult zongorán és hárfán játszani, később pártfogásába vette a gagaku ősi stílust. Férjével, aki kiváló csellista hírében állt, többször adtak házi koncerteket. Micsiko a háború alatt olvasta el Molnártól a
Pál utcai fiúkat.
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Okinava 1975. július 17.

Császári trónon (1989-2019)

Koronázás (1989-1990)

Japán legfiatalabb országrésze van a legtávolabb a főbb szigetektől, nyelvileg, kulturálisan
és etnikailag is más, mint a többi terület. Mindezek mellett az ország mai napig legszegényebb
prefektúrája. A II. világháború során harcoló amerikai csapatok csak itt szálltak partra, a japán katonai vezetés pedig nem volt rest a helyi őslakosokból álló kis katonákat kényszer-öngyilkosságba
hajszolni. A háború lezárását követően egészen
1972-ig a terület felett az USA rendelkezett. Herceg, pláne császár még soha nem járt itt, egészen
Akihito látogatásáig. A vizitet két okból ejtette
meg: egyrészt meglátogatta a Nemzetközi Óceán
Expót, másrészt – és ez volt a fontosabb – megemlékezett a II. világháborúról. Bár a herceg több
emlékművet meglátogatott és virágokat helyezett el, illetve megemlékező beszédeket tartott,
sokakat ez nem hatott meg. Ott tartózkodása
alatt végig tüntettek. Az érzelmek akkor hágtak
a csúcspontra, amikor a Naha városánál található
Himeyuri emlékműnél egy alak, aki az Okinava Felszabadító Liga tagja volt, molotovkoktélt dobott
a hercegi konvoj irányába. Szerencsére sem Akihitónak, sem Micsikónak nem esett baja. Sajnos
egy testőr így is megsérült. A terrorakció után a
trónörökös ezt mondta: „Megdöbbenést, semmint haragot éreztem. Sajnálatos, hogy az okinavai történelmet és kultúrát nem kellően tanítják
az iskolákban (így nem ismerik, mit érez az ottani
nép).”.

1987 szeptemberében Hirohito császárnál
hasnyálmirigy rákot diagnosztizáltak, így ágynak
dőlt és olyan súlyos komplikációk léptek fel nála,
hogy Akihitónak kellett átvennie a feladatkörét.
1988 szeptemberétől kezdve a császár nem hagyta el hálótermét, olyan súlyosan beteg volt. A következő hónapok nyomasztó várakozással teltek,
és napról-napra fogyott a remény, hogy a császár
felépüljön.
    Végül 1989. január 7-én, reggel 06:33 perckor
Hirohito császár megtért az őseihez, így Akihito
lépett a trónra, s megkezdődött a Heiszei korszak
(1989-2019). Az uralkodó haláláról szóló első újságokat már 08:30-kor elkezdték árulni, holott csak
07:55-kor jelentették be hivatalosan is a gyászhírt.
Aznap közel 450 ezren zarándokoltak el a császári
palotához és fejezték ki együttérzésüket a családdal.

A császári öröklődési szertartás neve kendzsitosokei. Ilyenkor a családi szent ereklyéket, a
kardot, a tükröt és az ékszert a császár elhalálozása után három órával veheti magához az új uralkodó. A palota főépületében történik meg a család,
a kormány, a parlament két elnöke és a főügyész
jelenlétében. Az egész szertartást egy sintoista
pap vezeti. A főpap könyörög a kamiknak, hogy az
új császárt kellő erővel, bölcsességgel lássák el a
feladatához.
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    A császár temetése és a hozzákapcsolódó szertartások egy éven át zajlottak, ami akkor 750 mil-

lió dollárt emésztett fel. Ebbe beletartozott, hogy
163 ország és 27 nemzetközi szervezet vezető
személyiségei jelentek meg a temetésen. A kíséretükben félezer személyiség és 1300 újságíró
tartózkodott. Belföldről több tízezren érkeztek
az év leforgása alatt leróni a tiszteletüket elhunyt
vezérük előtt. Rájuk összesen 45.000 rendőr vigyázott. Ezekben a napokban pedig a videotékák bonyolítottak le óriási forgalmat, a tévék nem adtak
semmilyen szórakoztató műsort, így sokan innen
szerezték be a filmeket. Sőt, két napig – reklámok
nélkül – csak Hirohitóról szóló megemlékezési
műsorok mentek a tévében. Egy tokiói egyetemi
professzor erre azt mondta: „A II. világháború utáni idők egyik legnagyobb agymosása zajlott.”.
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Mindenesetre a temetésen részt vett
Straub F. Brunó, a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának elnöke, így lehetősége nyílt találkozni
Akihitóval is. Ez azt jelentette, hogy a két ország
vezetője első ízben találkozott személyesen. Júniusban pedig kinevezték az új szertartásmestert,
Szumija Kijoshit, aki Japán magyarországi nagykövete (1981-1982) volt.
    Végül a gyászesztendő letelte után lehetett csak
megtartani a trónra lépési ünnepséget. Az 1928as ünnepség ellentétét hozták létre. Az állami
tisztviselők, kormánytagok mind frakkban jelentek meg. A régies irodalmi nyelv helyett köznapi
nyelven folyt a szertartás, amelynek alkalmából a
féltve őrzött császári kincsek közül kettőt helyeztek el a Takamikura, vagyis a császár „magas széke” előtti asztalra.
    Az akkor 56 éves uralkodó - aki bambusszal és
mondai állatfigurákkal díszített ruhát viselt - jobbján jogart tartott, fején selyemből készült díszítő
ornamentikát viselt. Hagyományos ruhába öltözött, jelképeket, zászlókat, fegyvereket hordozó
udvaroncok kísérték az uralkodót. Maga a trón
három részből álló, fekete, lakkozott talapzaton,
hat méter magasan állt. Baldachin borította főnixmadár-díszekkel és tükrökkel.
    1990. november 12-én megtartották a ceremóniát, így Akihito lett Japán történelmében a 125.
császár. A beiktatási ünnepségen 2500 ember,
köztük mintegy 500 külföldi vezető vett részt. A
Magyar Köztársaságot Göncz Árpád köztársasági
elnök képviselte.
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Terror
Akihito ellen nemcsak az 1975-ös támadást lehet felidézni, hanem még több kisebb-nagyobb incidenst. 1986-ban egy házi készítésű rakéta csapódott a császári palota kertjébe, alig 50
méterre a koronahercegi pár lakrészétől.
Akihito trónra lépésekor több terrortámadás történt, amit radikális baloldali csoportok hajtottak végre. 1990 szeptemberében ezer oszakai pert indított az állam ellen, mondván a császár
koronázása egy sintoista szertartás, amit az államkasszából álltak, holott az állam és az egyház
szét van választva. Lelki sérelemre hivatkozva 10 ezer jent követeltek, kilenc éves pereskedés után
utasították el őket.
Novemberben egy Tendai buddhista szektához tartozó szentélyt égettek fel ismeretlenek.
A nyomozás arra jutott, hogy erre azért került sor, mert a szerzetesek Akihito tiszteletére szerveztek egy ünnepséget. Szintén felégették a híres Takekoma Inari Jinját is.
A koronázás napjának hajnalán ismeretlenek rakétafegyverekkel lőttek öt japán haditengerészeti támaszpontot és laktanyát Tokióban, illetve körzetében, három fővárosi vasútvonalon
pedig gyújtogattak.
A koronázás ideje alatt Tokióban többfelé tüzeket gyújtottak, illetve robbanószerkezeteket
dobtak az önvédelmi erők csapataihoz, ahogyan az amerikai hadsereg támaszpontjaihoz is.
Pár nappal később egy vasútvonalon robbantottak radikálisok csupán azért, mert a császár
ott haladt volna át, hogy tiszteletét tegye ősei mauzóleumánál.
Nem sokra rá Kiotóban gyújtogattak, ahol egy textil üzem és egy sintoista szentély lett a lángok martaléka.
Ezt leszámítva még hat helyen csaptak fel a lángok, személyi sérülés sem akkor, sem korábban nem történt.
A következő támadásra 1992-ig kellett várni, amikor egy jobboldali érzelmű férfi az ellen tiltakozva gyújtotta fel teherautóját, hogy a császár Kínába tervezett
utazni. Pár hónappal később egy férfi füstbombát dobott
a császári emelvény felé és követelte, hogy ne utazzon
Pekingbe a japán császár.
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Reformok és nyitás (1990-2003)
Az új császár leginkább a visszafogottság Az
új császárra leginkább a visszafogottság lett jellemző, minden téren. Amikor trónra lépett, mindösszesen 10 öltönye volt, nyakkendőből pedig 50
darab, de ahogy mondta, azokat is az évtizedek
során kapta szeretteitől ajándékba. Karcsúsította
a császári hivatalt 1200 főre és megvált az olyan
luxus dolgoktól is, mint amilyen a császári vonat.
De felszámolta a császári előkóstoló hivatalt is,
valamint meghagyta, hogy nem kell megállítani a
forgalmat minden esetben, ha ő úton van.
    Közvetlenségét azzal is bizonyította, hogy gyerekekkel és beteg emberekkel is kezet fogott,
amit apja soha nem tett. A dagályos körmondatok
helyett egyszerűbb, letisztultabb nyelvet használt
beszédjeihez.
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De mit is csinál egy császár? A tennónak
rengeteg feladata van egy évben. Közel 1000 dokumentumot kell szignálnia, átlagosan 100 állami
hivatalnokot kell kineveznie, 30 új nagykövetet
kell fogadnia és ugyanennyitől elbúcsúznia. 25 körül van azoknak a találkozásoknak a száma, amikor
egy-egy köztestület képviselőjét kell fogadnia (pl.:
Japán Művészeti Akadémia, Olimpia Bizottság).
Körülbelül hetente kell valamelyik miniszterrel találkoznia, aki tájékoztatja őt a tárcájához tartozó
legfrissebb fejleményekről. Plusz szintén hetente
valamilyen országos hivatal vezetőjével (pl: Japán
Jegybank) folytat diskurzust. Valamint átlagban
20 kitüntetést kell átadnia évente és közel 10 ezer
emberrel találkozik.
A császári pár, amíg erejük engedte évente 3 belföldi kiránduláson vett részt, így mind a
47 prefektúrába eljutottak, valamint több kisebb
szigetre is ellátogattak. Útjaik során mindig felkerestek szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási
és ipari létesítményeket, hogy az ott dolgozókat
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megismerjék és inspirációt adjanak nekik a folytatáshoz. Utazásaik során több mint 450 gyermek,
idős vagy speciális otthont látogattak meg. Termesztésen ezért fizetség is jár, ami éves szinten
több millió eurót jelent.
Akihitónak szembe kellett néznie azzal is,
hogy a japán császári cím nagyon vékony jogköröket biztosít számára. Nem dönthet arról, hogy
hova utazik és a nyilvános beszédjeit is átnézi a
kabinet.
Bár évente 3 hónapot utazott az országban, hivatalosan csak kétszer szólt a népéhez:
december 23-án, a születésnapján (ami egyben
nemzeti ünnep is volt), valamint január 2-án újév
alkalmával. E két napon megjelent ő és családja
a Chōwaden-palota erkélyén, golyóálló üveg mögött, az éljenző tömeg pedig a Kyūden Tōtei téren ünnepelhette őket.
1991. október 23., megszületik Mako hercegnő, Akishino herceg és Kiko hercegnő első
gyermeke, Akihito császár első unokája. Michiko
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császárné pedig gyermekkönyvet írt Takeda Vako
illusztrátorral, a Hajimete no Yamanoborit, melyet
2001-ben itthon is kiadtak Először mászom meg a
hegyet címmel. Később, 2013-as decemberi interjújában Akihito így vallott szerepéről: „Császárnak
lenni talán magányos feladat, de a császárné ittléte mellettem vigaszt és örömet hozott nekem.
Mindig tisztelte a pozíciómat és támogatott. És
nagyon boldognak tartom magam, hogy a császárnéval az oldalamon vállalhattam fel a császári
szerepet.”.
1992-ben Akihito, mint Japán császára, a
történelemben első ízben Kínába utazott, az előre
leírt szövegtől elütve kijelentette, hogy: „Japán és
Kína a kulturális cserekapcsolat hosszú történelmével rendelkezik. Sajnálom, hogy Japán rosszat
tett Kínának egy meghatározott időszakban.”. Az
utazásnak azért is volt nagy jelentősége, mert a
kommunista Kína és a demokratikus Japán épp 20
éve, 1972-ben vették fel a diplomáciai kapcsolatokat.

1993 folyamán Micsiko császárné komoly egészségügyi és lelki problémákkal küzdött. Több magazin is azzal vádolta meg, hogy diktátorként
vezeti a császári házat. A vádak hatására több hónapra elvesztette beszédkészségét. Nem ez volt
az első eset, amikor a konzervatív sajtó támadta
a császárnét. 1989-ben azt vetették a szemére,
hogy katolikus udvarhölgyeket is választott magának. (Elvileg 5 ilyen hölgy van Micsiko közelében, s
ebből lett kettő katolikus). De örömhír is érkezett
a családban ’93 folyamán. Naruhito trónörökös
feleségül vette Ovada Maszako diplomatát.
1994 elején Micsiko visszanyerte beszédképességét, további örömhír volt, hogy december 29-én újabb hercegkisasszony született, Kako
néven, szintén Akishino herceg és Kiko hercegnő
gyermekeként.
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1995-ben a Kobei földrengés után (6.400-an meghaltak, 40.000-en megsebesültek, 250 ezren lakásukat vesztették, a kár akkori értéken számolva 80
milliárd euró volt) a császári pár egyszerű ruhában
járta végig a természeti csapás helyszíneit, több
túlélővel is beszéltek, valamint a helyreállításon
dolgozóknak adtak reményt, hitet és erőt a folytatáshoz.
Szintén az év folyamán, több II. világháborús helyszínt is felkerestek, így emlékezvén meg a
háború befejezésének ötvenedik évfordulójáról.
Egy évvel korábban pedig Pearl Harborban jártak.
Ebben az évben hajtották végre a császáron az
első műtétét, szerencsére a vastagbélből kinyert
szövet nem mutatta ki, hogy rákos lett volna.
1999-ben országszerte ünnepségeket szerveztek Akihito trónra lépésének 10. évfordulójára. A császár öröme mégsem volt teljes, hiszen
Masako hercegnő vetélésen esett át. 2000-ben
édesanyját – az anyacsászárnőt – vesztette el, Nagako 97 éves korában hunyt el.
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2001. december 1-jén újabb leány érkezett a családba, Naruhito és Masako hercegnő első gyereke, Aiko. Később a hónapban Akihito, a születésnapján adott interjúban kifejtette, hogy ősei közt
koreaiak is találhatóak. Kijelentése megdöbbenést keltett mindkét országban.

Megfáradt évek (2003-2016)
A császárnál 2002-ben prosztatarákot diagnosztizáltak, ezért 2003 januárjában megműtötték. Szerencsére komplikációk vagy áttétel nem
keletkezett, így – relatíve – hamar felépült a kórból. Több mint hatezer ember írta alá a jókívánságoknak kitett könyvet.
2005-ben újabb szimbolikus helyet keresett fel, ezúttal Saipan szigetére látogatott el.
Ez a szigetcsoport a II. világháború idején Japán
fennhatóság alatt állt, és ez volt az első II. világháborús emlékhely, amit Japánon kívül keresett
fel. Nemcsak a japán katonákra emlékezett meg,
hanem megkoszorúzta a koreai munkaszolgálatosoknak állított emlékművet is.
2008-ban a sok stressz miatt gyomorvérzést kapott, bár szerencsére ebből is hamar felgyógyult.
2006. szeptember 6-án Kiko hercegnő végre fiút szül, aki a leendő császár lesz majd és a Hisahito nevet kapta.
2008 decemberében a stressz miatt gyomorvérzése lett, valamint enyhe csontritkulást
találtak a tennónál.
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Akihito és Magyarország...
1985. szeptember 19. - A Japánban tárgyaló Lázár György miniszterelnököt fogadta
Hirohito császár és Akihito herceg is.
1987. április - Akihito felkereste a XVII.
Tokiói Nemzetközi Kiállításon a magyar pavilont.
1989. február 22-én Akihito fogadta
Straub F. Brunót, az Elnöki Tanács elnökét,
aki Hirohito volt japán császár temetésére
érkezett. Az Akaszaka császári palota cédrustermében a történelemben először került sor
japán uralkodó és magyar államfő találkozójára.
1990. november 10-14. - Göncz Árpád
köztársasági elnök Japánba látogatott, ahol
részt vett Akihito császár beiktatási ünnepségén.
1991. szeptember 10. - Akihito fogadta az addigi legnagyobb magyar delegációt.
Antall József miniszterelnököt és feleségét,
Forgács András nagykövetet és feleségét,
Kupa Mihályt (pénzügyminiszter), Mádl Ferencet (tudomány miniszter), Surányi Györgyöt (MNB vezetője) és Somogyi Ferencet
(diplomata).
1992. december 9-én fogadta Jeszenszky Gézát, akkori magyar külügyminisztert. A
két nép kapcsolatáról beszélgettek, amelyen
Akihito uralkodó a japán és a magyar nyelv
közös gyökeréről és az államiságot jelképező magyar korona történetéről érdeklődött
Jeszenszky Gézától.

1995. december 12. - Horn Gyula miniszterelnökkel találkozott a császár. Beszélgetésükben a Millecentenáriumi előkészületek volt a fő téma.
1997. április 21. - Kovács László külügyminisztert fogadta a japán császár. Kovács
újfent megerősítette Akihito meghívását hazánkba, amit még 1990-ben tett Göncz Árpád.
1997. május 14. - Gál Zoltánt, az Országgyűlés elnökét audiencián fogadta az
uralkodói pár.
1998. szeptember 24. - Michiko császárné első ízben tette tiszteletét egy magyar
kulturális eseményen a budapesti Operaház
tokiói vendégfellépésén.
1999. március 17. - Áder Jánost, a Parlament elnökét fogadta Akihito, akivel a Magyarországot sújtó árvízhelyzetet tárgyalták
meg, de szóba kerültek a Japán természeti
csapások is.
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...Akihito és Magyarország
2000. április 10. - Göncz Árpád az első
magyar vezető, aki kétszer is találkozott Akihitóval. A fogadáson a Milleniumi emléksorozat japán programjai szerepeltek. Valamint
a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje a Lánccal kitüntetést adományozta
Akihito császárnak.
2002. február 12. - Hivatalosan is bejelentik, hogy a császári pár meglátogatja
hazánkat legújabb európai körútján, ahol
Csehországot, Ausztriát, Lengyelországot és
hazánkat érinti.
2002. július 16. - A császári pár négy napos látogatáson vett részt hazánkban. Találkoztak többek közt Mádl Ferenc köztársasági
elnökkel, Medgyessy Péter miniszterelnökkel
és Vizi E. Szilveszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével.

De az év legnagyobb kérdése egyértelműen az
volt, hogy kerülhet-e nő a Krizantém trónra vagy
sem? A kérdés már közel egy évtizede foglalkoztatta a japánokat és most újra előkerült. Míg
1997-ben a lakosság 33%-a pártolt volna egy császárnőt, addig ekkora már 80%-os volt ez az arány.
A korábbi miniszterelnök, Koizumi Dzsunicsiró
még hajlott volna arra, hogy törvényi kereteket
biztosítsanak ennek. De az akkoriban épp belső
válságát élő Liberális Demokrata Párton egy ilyen
törvényt nem lehetett keresztülvinni. A követke-
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ző évben a császár lemondott a városokban tartott nyilvános beszédekről, hogy így csökkentse
terheit.
2011 volt a Heiszei kor egyik legsötétebb
éve és egyben a császár életében is kemény esztendő volt. Az évet enyhe tüdőgyulladással kezdte az uralkodó.
Majd március 11-én bekövetkezett a Tóhokui földrengés és cunami. Közel 16 ezer ember halt meg, 6 ezren megsérültek, valamint 2,5
ezren eltűntek. Az anyagi kár pedig 180 milliárd
dollár lett, ami az éves japán GDP 8%-át nyelte el.
Ezenfelül a Fukushima-Daiichi atomreaktor közel
került a megsemmisüléshez, a kiömlő radioaktív
sugárzás hatalmas károkat okozott. A császár először a tévében próbálta megnyugtatni az alattvalóit, majd Micsikóval együtt a helyszínre mentek,
ahol találkoztak a szerencsétlenül járt lakosokkal.
Az év végén pedig szívproblémát állapítottak
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meg nála, így szívműtétet kellett végrehajtani. A
szívkoszorúér-áthidaló (bypass) műtétet a Tokiói
Egyetemi Klinika orvosi csapata végezte el sikeresen.

Lemondás (2016-2019)
„Minden valóságalapot nélkülözőnek” nevezte a japán császári udvarmester helyettese
azokat a híreket, hogy Akihoto császár lemondana a trónról 2016 nyarán. Majd pár hétre rá maga
az uralkodó mondotta a következőket: „Amikor
mérlegre teszem azt, hogy egészségi állapotom
folyamatosan romlik, aggódom, hogy nehézzé
válhat számomra egész lényemmel teljesíteni feladataimat az állam szimbólumaként, ahogy eddig

tettem.” A belpolitikai szakértők ezt rögtön úgy
értékelték, hogy a császár szeretne lemondani a
rangjáról, ami legutoljára 1817-ben történt. Akkor
Kókaku, Akihito császár szépnagyapja mondott le
a trónról a fia javára.
Ezt követően 2016 szeptemberében egy
16 fős bizottság állt fel és azt a kérdést vizsgálták
meg, hogy a tenno miképpen mondhat le, mik a
jogi akadályai és azokat miképpen lehetne megszüntetni.
2017 áprilisában a bizottság elkészült a
munkájával és benyújtottak egy törvénytervezetet a kormánynak. Ebben leírták, hogy a császárt
lemondása után Jókóként kell hívni, azaz „a korábbi császár”. Májusban a kabinet eljuttatta a
törvényt a kokkainak, hogy az szavazzon róla. Ezt
végül júniusban el is fogadták. Eközben a liberális és a konzervatív erők újra összecsaptak. A liberális értelmiségiek azt szorgalmazták, hogy most
remek lehetőség nyílik arra, hogy a női öröklést
is engedélyezzék, hogy akár császárnő is léphessen a Krizantém trónra. A konzervatív csoportok
pedig azt szerették volna elérni, hogy a hercegi
rangokat kibővítsék, így az utódlás kérdése is valamivel könnyebb lenne. A miniszterelnök – bár
konzervatív – egyik variánst sem támogatta.
Decemberben összegyűlt a császári tanács
(Koshitsu Kaigi), aminek tagja a miniszterelnök
(Abe Sinzo), az alsóház elnöke (Ōshima Tadori), a
felsőház elnöke (Date Chūichi), valamint a császár
öccse (Hitacsi herceg) és annak felesége (Hanako
Hitacsi) volt.
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Ezen ülésen határozták el, hogy az előkészületek
minimum egy évig el fognak tartani, így legkorábban 2018. decemberében kerülhet sor a lemondásra. A 2019. január 1-jei átadás lett volna a
legtisztább, de az újévi hagyományok és ünnepek
miatt túl terhelt az időszak egy ekkora eseményre, valamint szerették volna, hogy Akihito még
trónon ünnepelhesse meg uralkodásának 30. évfordulóját.   Március végén pedig önkormányzati
választásokat tartottak az országban, ami egyrészt a figyelmet vonta volna el a császártól, másrészt sokan a koronázást is bevonták volna – ilyen,
olyan – fennhangon a kampányukba.
A császári pár leginkább utazgatással töltötte idejét, számukra vagy a nemzet számára
ikonikus helyeket kerestek fel. Így ismét felkeresték Okinavát, valamint az Iszei nagyszentélyt és
Fukushima Daiichit. Akihito császár március 12-én
kezdte meg a lemondáshoz vezető, 11 állomásból
álló ceremoniális utat. Március 26-án lerótta tisz-
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teletét Japán mitikus alapítója és az első császár,
Dzsinmu előtt, április 18-án ellátogatott az iszei
nagyszentélybe, a sintó vallás egyik legfontosabb
szent helyére, április 23-án pedig apja, a leghos�szabb ideig uralkodó császár, Hirohito tokiói mauzóleumát kereste fel.
A lemondása napján, április 30-án esett az
eső. A ceremónián 300 meghívott vehetett részt,
köztük volt Micsiko császárné, a leendő uralkodó,
Naruhito és felesége, Maszako hercegnő, illetve
Abe Sinzó japán kormányfő is. Abe egy rövid beszédben köszönte meg a nép nevében mindazt a
jót, amit Akihito császárként tett a népéért és az
országáért.
A tenno záró szavai a következők voltak: „A császárnéval együtt őszintén kívánom, hogy a holnap
kezdődő Reiva-korszak stabil és gyümölcsöző legyen, és teljes szívemből imádkozom azért, hogy
a Japánban és a világon élő emberek békében és
boldogságban éljenek.”.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Heiszei kor (1989-2019)
„A teljes béke megvalósítása a földön és
az égben” - ezt jelenti a heiszei. Amikor Akihito
átvette a birodalmat, Japán épp történelmének
leghosszabb fellendülését élte meg, 58 hónapon
át folyamatosan nőtt a gazdaság. A világpolitika
egy pillanatra felvillantotta a Pax Japonica lehetőségét. De a Heiszei nem erről lesz emlékezetes.
Japán elvesztette a világgazdaságban betöltött
pozícióját, ma már csak a harmadik. A lakosság
tragikus gyorsaságban öregszik, és a gyermekvállalási kedv drámaian alacsony. Japán számára ez
három elvesztegetett évtizednek minősül.

Akihitónak szembe kellett néznie azzal is,
hogy a japán császári cím nagyon vékony jogköröket biztosít számára. Nem dönthetett arról, hogy
hova utazik és a nyilvános beszédeit is átnézte a
kabinet. Erről egyszer így szólt: „Az angol királynak jogában áll, hogy az egész nemzetet érintő
politikai kérdésekben tanácsot adjon. A japán
császári családnak azonban ez a jog nem adatott
meg. A háború utáni alkotmány értelmében a császári család tagjainak úgy kell viselkedniük, mint a
robotoknak. Azt hiszem azonban, hogy nem szabad megmaradnunk minden körülmény közepette robotnak.”.
Míg az apja istenként került a Krizantém
trónra, ő úgy lépett fel rá, hogy országának nem is
az államfője (Japánban nincs ilyen tisztség). Atyja
a sintoista vallás legfőbb vezetője volt, de 1947óta az állam semmilyen módon nem támogathatja a vallást. Hirohito semmilyen választ nem
adott a kérdésekre, amiket hátrahagyott, nem
magyarázta meg tetteit. Akihitónak kellett szembenéznie apja hagyatékával és lefolytatnia azokat
a diskurzusokat, amiket ő nem tett meg. Valamint
egyszerre kellett továbblépnie és a jövőbe vezetni Japán népét.

Források:
MTI hírarchívum
Spiegel Online
Telegraph Online
New York Times Archívum
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