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pán	 demokrácia	 és	 pártpolitikai	 élet	 folyamato-
san	erősödött.
	 Az	 1920-as	 évekre	 a	 baloldali	 politizálás	
újra	erőre	 kapott.	 1920-ban	megalakult	 a	 Japán	
Szocialisták	 Egyesülete,	 1921-ben	 a	 szakszerve-
zeti	 Japán	Munkásszövetség,	 végül	 a	 térségben	
utolsóként	 1922-ben	 a	 Japán	 Kommunista	 Párt.	
Szintén	ez	évben	alakult	meg	a	parasztok	politi-
kai	 érdekszervezete,	 a	Mezőgazdasági	Dolgozók	
Szakszervezete.	 Bár	 Japánban	 hagyományosan	
nincs	nagy	számú	etnikai	kisebbség,	de	több	szak-
ma	űzőit	is	kiközösítette	a	társadalom	(pl.:	hente-
sek).	A	hárommilliós	tábort	végül	az	Egyenlősítők	
Társasága	fogta	össze	(alapítva:	1922).	A	női	moz-
galmat	 Hiracuka	 Raicsó	 (1886-1971)	 vezette,	 fő	
szervezetük	az	1920-as	Új	Nőszövetség	volt.
	 Természetesen,	ahol	megjelenik	egy	oldal,	
ott	felüti	a	fejét	a	másik	is.	Így	1919-ben	Kita	Ikki	
(1883-1937)	és	Ókava	Súmei	(1886-1957)	vezeté-
sével	megalakult	 a	 Júzonsa	 (Társaság,	 akik	még	
maradnak)	nevű	fasiszta	csoport.	

	 A	cikksorozat	előző	része	az	AniMagazin	47. 
számában	olvasható.	

	 Az	országban	1867-ben	lezajlott	a	politikai	
reform,	amit	Meidzsi	restauráció	néven	ismerünk.	
Japán	 így	 elkezdett	 felzárkózni	 az	 akkor	 vezető	
Nyugat-Európai	országokhoz	és	az	USA-hoz.	Az	új	
vezetés	egy	sor	fontos	reformot	hajtott	végre.
	 A	belső	reformok	mellett	aktív	külpolitikát	
is	folytatott	a	császárság.	Az	évszázadokig	elzárt	
ország	1867	és	1945	között	tíz	háborúban/fegy-
veres	konfliktusban	vett	részt.	Ebben	a	78	évben	
közel	 25	 éven	 át	 viselt	 hadat	 az	 ország,	 többek	
közt	az	Oroszország	(AniMagazain	48.),	USA,	Kína,	
valamint	a	Szovjetunió	ellen	is.	
	 Míg	az	agresszív	külpolitikát	és	a	katonaság	
modernizációját	látványosan	végigvitték	a	sziget-
országban,	a	politikai	reformok	nem	voltak	 ilyen	
gyorsak	és	könnyűek.	Ennek	több	oka	is	volt:
 1. Kína,	 ami	 mindig	 is	 példaként	 szolgált	
Japán	számára,	éppen	szétesett	és	majd	csak	az	
1950-es	évekre	normalizálódott	az	ország.	Tehát	
Japánnak	nem	volt	kitől	átvenni	a	know-how-t.	
 2. Japán	 bár	 figyelmesen	 próbált	 tanul-
ni	az	európai	és	amerikai	mintákból,	 azok	 széles	
spektrumba	 mozogtak.	 Franciaország	 köztársa-
ság	 volt,	Anglia	monarchia,	Németország	éppen	
csak	 megalakult	 (1871),	 Oroszország	 abszolút	
monarchia	 volt,	 míg	 az	 USA	 éppen	 túl	 volt	 egy	
polgárháborún	(1861-1865).	
 3.	A	japán	gondolkodásmód	egész	egysze-
rűen	nem	tudta	vagy	legalábbis	nehezebben	tud-

ta	értelmezni	a	judeó-keresztyén	kör	által	használt	
fogalmi rendszert. Az olyan elvont gondolatokat, 
mint	az	egyén	szabadsága,	egy	kollektívában	gon-
dolkodó	közösségben	nehezen	lehetett	megérte-
ni.	Josino	Szakuzó	(1878-1933)	professzor	volt	az,	
aki az új fogalmakat sikeresen be tudta mutatni a 
társadalomnak.  
 Az ország mindenesetre lassan, de biztosan 
elkezdett	demokratizálódni.	Első	lépésként	meg-
alakult	két	tanácsadó	testület	–	afféle	proto	par-
lamentek.	Egyik	a	Vének	Tanácsa,	a	másik	pedig	a	
Titkos	Tanács	volt,	mindkét	testület	a	császár	dön-
téshozatalát	volt	hivatott	megkönnyíteni.

	 1889-ben	 alkotmányt	 vezettek	 be,	 1900-
ban	pedig	a	közrendtörvényt,	mely	gyakorlatilag	
a	 politikai	 baloldal	 ellen	 irányult.	 Mindenesetre	
1901-ben	megalakult	a	Szocialista	Párt	(Sakai	Min-
sutó),	majd	1906-ban	a	Japán	Szocialista	Párt	(Ni-
hon	 Sakaitó).	 1911-12-ben	 a	 baloldali	 vezetőket	
véres	módszerekkel	takarították	el	az	útból.

	 Az	1917-es	választásokon	a	kis	és	nagypol-
gárság	 támogatását	 élvező	 Rikken	 Szeijúkai	 (Al-
kotmányos	 Kormányzás	 Barátai)	 győzött.	 1918-
ban	 Hara	 Takasi	 (1856-1921)	 lett	 az	 első	 nem	
nemesi	származású	miniszterelnöke	Japánnak.	
	 Az	1920-as	évek	elejére	a	társadalom	meg-
fáradt.	1894-95	közt	háborút	vívtak	Kínával,	1904-
05 egy másik háború Oroszországgal, 1910-ben 
annektálták	Koreát,	1914-1918	közt	részt	vettek	
az	I.	világháborúban	(AniMagazin	20.	szám), 1915-
ben	 újabb	 harcokat	 provokáltak	 Kínával,	 végül	
1918	és	1922	 közt	 intervenciós	háborút	 folytat-
tak	a	széthulló	cári	Oroszországban.
	 Eközben	 hat	 év	 alatt	 öt	 nagy	 császárság	
tűnt	el.	A	sort	1912-ben	a	kínai	császár	bukása	nyi-
totta,	1917-ben	az	orosz	cár	folytatta,	majd	a	sort	
1918-ban	a	német	és	az	osztrák	császár	és	a	török	
szultán	bukása	zárta.	Az	abszolút	monarchiáknak	
immár	befellegzett.	A	japán	politikai	vezetés	ezt	
megérezve	választójogi	reformot	vezényelt	 le.	A	
Taisó	 korszak	 (1912-1926)	 utolsó	 5	 évében	 a	 ja-
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miniszter	 meghalt,	 Okada	 Keisuke	 (1868-1952)	
miniszterelnök	 pedig	 egy	 fatális	 véletlennek	 kö-
szönhetően	 nem	 halt	meg.	 A	 puccs	 következté-
ben	a	katonaság	kvázi	szabad	kezet	kapott	a	költ-
ségvetésben.
	 1937	 februárjában	 Hajasi	 Szendzsúro	
(1876-1943)	 lett	 a	 kormányfő,	 aki	 feloszlatta	 a	
parlamentet,	hogy	így	könnyítse	meg	a	kormányá-
nak	a	működését.	Júliusban	a	császár	a	 rokonát,	
Konoe	Fumimarót	(1891-1945)	tette	meg	minisz-
terelnöknek.	Személyét	a	polgári	erőket	 tömörí-
tő,	úgy	nevezett	Szaiondzsi	 csoport	 is	elfogadta	
és	a	katonaság	is.
	 1940-ben	a	fokozódó	nemzetközi	helyzetre	
tekintettel	beszüntették	a	pártok	tevékenységét	
az	országban.	A	régi-új	miniszterelnök,	Konoe	ket-
tő	célt	tűzött	ki	maga	elé	ilyen	téren:	1.,	meg	kell	
teremteni	a	 totális	 államot	és	ehhez	2.,	 szükség	
van	egy	nagy,	egységes	politikai	szervezetre,	ami	
a	Császári	Politikát	Támogatók	Szervezete	nevet	
viselte. 

Míg	a	 kommunisták	 illegalitásban	voltak	 kényte-
lenek	röplapokat	gyártani,	addig	a	Júzonsát	nem	
érte	ilyen	hátrány.	Ezt	arra	használta	fel	a	fasisz-
ta	 csoport,	 hogy	 1921-ben	 Jaszuda	 Zendzsirót	
(1838-1921),	befolyásos	munkásbarát	nagyvállal-
kozót,	majd	Hara	Takasi	miniszterelnököt	gyilkol-
ják meg.

	 A	 konzervatív	 politikai	 elit	 ugyanazzal	 a	
problémával	szembesült,	amivel	a	kortárs	magyar	
vezetés:	hogyan	lehessen	kiterjeszteni	a	szavazati	
jogot	úgy,	hogy	a	baloldali	pártok	abból	ne	profi-
táljanak?	Míg	 a	magyarok	 egyfajta	 kompromisz-
szumos	megoldást	dolgoztak	ki,	addig	Japánban	
egy	természeti	katasztrófa	segítette	a	problémát	
megoldani.	 1923-ban	 a	 nagy	 Kiotói	 földrengés	
után	a	fake	news-oknak	köszönhetően	a	lakosság	
közel	6000	koreait	és	baloldali	kötődésű	embert	
lincselt	meg.	A	 rendőrség	pedig	a	baloldali	poli-
tikusokat	 vágta	 börtönbe.	 A	 Japán	 Kommunista	
Párt	így	1924-ben	feloszlatta	magát.

 Ezek után 1925-ben bemutatták az új vá-
lasztójogi	törvényt.	Ennek	értelmében	csak	férfi-
ak	 szavazhattak	 és	 csak	 akkor,	 ha	 már	 elmúltak	
25	 évesek.	 A	 baloldali	 gondolkodást	 továbbra	
is	 üldözték	 az	 1900-as	 közrendtörvény	 további	
szigorítása	nyomán.	A	 következő	években	a	bel-
politika	 folyamatosan	 radikalizálódott,	 ennek	 a	
csúcspontja	 1930.	 november	 14-én	 jött	 el:	 egy	
jobboldali	 aktivista	megpróbálta	megölni	Hama-
gucsi	Oszacsi	(1870-1931)	kormányfőt.
	 A	 beütött	 gazdasági	 krach	 és	 a	 belpoliti-
kai bizonytalanságok miatt egy maroknyi katona 
1931	márciusában	puccsot	kísérelt	meg.	A	kezde-
ményezés	nem	járt	sikerrel,	de	a	puccsban	részt-
vevőket	nem	vonták	felelősségre.	A	Vérszerződés	
nevű	fasiszta	csoport	tovább	folytatta	a	politikai	
terrort	az	országban.	Inoue	Dzsunnuszukét	(1869-
1932	 volt	 pénzügyminiszter)	 1932	 januárjában,	
míg	 Dan	 Takumát	 (1858-1932	 befolyásos	 üzlet-
ember)	1932	márciusában	ölték	meg.	Végül	1932.	
május	 15-én	 egy	 újabb	 puccs	 történt	 az	 ország-
ban,	bár	ez	sem	hozta	100%-osan	a	kívánt	sikert,	
de	az	új	kabinetbe	már	csak	két	polgári	 személy	
került	be,	a	többi	posztot	a	hadsereg	kaparintotta	
meg.
	 Az	új	politikai	helyzet,	új	 szervezeteket	hí-
vott	 létre.	 A	 hivatalnokok	 szélsőjobboldali	 szer-
vezetét	 a	 Kokuhonsát	 Hiranuma	 Kiicsiró	 (1867-
1952)	vezette.	A	Szociáldemokrata	Párt	vezetése	
kollaborált	 a	 fasiszta	 rendszerrel,	 1932-ben	 pe-
dig	megalakult	 a	 Japán	Nemzetiszocialista	 Párt.
Az	 1936-os	 választásokat	 a	 polgári	 erők	nyerték	

meg	a	militáns	csoportokkal	szemben.	Erre	febru-
ár	26-án	egy	újabb	puccsot	kíséreltek	meg	fiatal	
tisztek,	 aminek	 a	 Sóva	 restauráció	 nevet	 adták,	
de	a	történelemkönyvekbe	a	„Február	26-ai	 inci-
dens”	néven	vonult	be.	A	császár	ellenezte,	hogy	
a	nevét	így	használják	fel,	a	katonai	vezetés	pedig	
28-ra	úgy	döntött,	hogy	mégsem	áll	bele	a	pucs-
csba.	 Igaz,	 addigra	 a	 kormány	 pacifista	 szárnyá-
nak	 vezéralakjait	 megölték.	 Takahashi	 Korekiyo	
(1854-1936)	 pénzügyminiszter	 és	 Szaitó	 belügy-
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elit,	a	gazdasági	elit	és	az	állami	bürokrata	vezető	
része	szorosan	együtt	dolgozik.	Egy	személy	akár	
mindhárom	területen	kipróbálhatja	magát	és	álla-
mi,	politikai	vagy	üzleti	állásai	közt	folyamatosan	
vándorolhat.

	 A	 következő	 években	 a	 baloldal	 folyama-
tosan	újraszervezte	magát.	Leginkább	azért	kam-
pányoltak,	 hogy	 Japán	 ne	 hozzon	 létre	 újabb	
hadsereget,	 az	 amerikai	 csapatok	 vonuljanak	 ki	
az	országból,	végül	pedig	az	állam	nyilvánítsa	ki	a	
semlegességet.	A	JKP	és	a	JSzP	belső	frakció	har-
cai	az	1955-ös	választásokra	lecsillapodtak	és	ké-
szen	álltak,	hogy	megszerezzék	a	kormányrudat.

Így	a	szigetországban	megszűnt	a	többpártrend-
szer.	Sóva	császár	1945.	augusztus	15-én	déli	12	
órakor	 nyilatkozta	 ki,	 hogy	 Japán	 érdekeit	 már	
nem	szolgálja	a	háború	folytatása.	A	győztes	ame-
rikaiakat	Douglas	MacArthur	képviselte	az	ország-
ban	és	gyors,	mély	változásokat	akart	elérni.	 Így	
a	politikai	rabokat	szabadon	engedték,	a	baloldali	
pártok	újraalakulhattak	és	a	politikai	rendőrséget	
feloszlatták.	 Második	 körben	 a	 szakszervezetek	
alakulhattak	újjá,	és	a	nők	 is	megkapták	végre	a	
szavazati	jogot.	1947-ben	földreformot	hajtottak	
végre,	melynek	célja	kettős	volt:	a	nincstelen	pa-
rasztságnak	megélhetést	 biztosítani,	másrészt	 a	
gazdagabb	farmer	réteg	már	 jobban	odafigyel	a	
politikára,	így	egy	konzervatív/jobboldali	párt(ok)
nak	lesz	stabil	szavazóbázisa.	Ugyanebben	az	év-
ben	hirdették	ki	az	új	alkotmányt	is.

	 A	politikai	életet	is	újraszervezték.	Elsőként	
közel	200	ezer	embert	szorítottak	ki	a	közéletből,	
akik	 kompromittálták	 magukat	 az	 előző	 rend-
szerben.	A	megmaradt	jobb	oldali	politikusok	két	
pártot	alapítottak,	a	konzervatívabb	csoportjuk	a	
Haladó	Pártot,	míg	nyitottabb	 részük	 a	 Liberális	
pártot.	A	Japán	Szocialista	Párt	ismét	nyíltan	po-
litizálhatott,	míg	a	 Japán	Kommunista	Párt	újra-
kezdte	működését,	sok	tagja	éppen	Kínából	tért	
vissza,	ahol	Mao	Ce-tung	oldalán	harcoltak	az	im-
perialista	japán	erők	ellen.
	 1946	áprilisában	tartották	meg	a	választá-
sokat,	ahol	a	Liberális	Párt	nyert,	miniszterelnök-
nek	 pedig	 Josida	 Sigerut	 választották.	 A	 Josida	

kormánynak	hatalmas	szociális	problémákkal	kel-
lett	szembesülnie:	

 1. Rengeteg	lakóépület	semmisült	meg,	így	
hatalmas lakás válság alakult ki.
 2. A	 frontról	 és	 a	 volt	 gyarmatokról	 több	
millió	 ember	 tért	 vissza,	 akikről	 szintén	 gondos-
kodni kellett.
 3. A	gyárak	sorra	szűntek	meg	és	rengete-
gen	vesztették	el	állásukat.
	 Nemcsoda,	 hogy	 ezek	 után	 sokan	 a	 szél-
sőbal	 felé	 fordultak,	 hatalmas	 sztrájkokat	 szer-
veztek	egy	élhetőbb	világért.	Josida	nem	tudott	
kellő	empátiát	mutatni	a	kétségbeesett	emberek-
nek.	Így	végül	új	választást	írtak	ki	1947-ben,	ahol	
a	JSzP	nyert.

	 A	 világ	 nagyot	 változott	 1948-ra.	 Európá-
ban	megszilárdultak	a	kommunista	rezsimek,	Gö-
rögországban	 polgárháború	 volt,	 Koreában	 Kim	
Ir	 Szen	 kikiáltotta	 a	 Koreai	 Népi	 Demokratikus	
Köztársaságot	 és	 Kínában	 is	 a	 kommunisták	 áll-
tak	nyerésre.	Truman	amerikai	elnök	úgy	döntött,	
Japánban	nem	történhet	politikai	fordulat.	Ezért	
a	gazdaságba	pénzt	kezdtek	pumpálni.	Az	olyan	
tőkés	 érdekcsoportok,	mint	 a	 Japán	 Vállalkozók	
Szövetsége	 (Nikkeiren)	vagy	a	Gazdasági	Szerve-
zetek	Szövetsége	(Keidanren)	a	Liberális	Párt	ve-
zetőjében,	Josidában	látták	meg	a	jövő	emberét.	
Így	 1949	 januárjában	 Josida	 fényes	 győzelmet	
aratott	 a	 választásokon.	 Ezek	 után	 kiépítette	 a	
„vasháromszöget”,	ami	a	mai	japán	politika	egyik	
fundamentuma	lett.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	politikai	

„...1949	januárjában	Josida	fényes	győzelmet	aratott	a	választásokon.	
Ezek	után	kiépítette	a	„vasháromszöget”	ami	a	mai	japán	politika	egyik	
fundamentuma	lett.	(...)	a	politikai	elit,	valamint	a	gazdasági	elit	és	az	

állami	bürokrata	vezető	része	szorosan	együtt	dolgozik.”
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	 A	baloldali	 egységfront	hatására	a	 jobbol-
dali	erők	sem	maradtak	tétlenek,	így	1955-ben	a	
két	legnagyobb	konzervatív	párt,	a	Liberális	Párt	
és	 a	 Japán	 Demokrata	 Párt	 egyesült,	 így	 meg-
született	a	Liberális	Demokrata	Párt	(LDP).	Ezzel	
megszületett	az	úgy	nevezett	„1955-ös	rendszer”.	
Ennek	 lényege,	 hogy	 a	 választásokat	 egyetlen	
monolit	jobboldali	párt,	a	LDP	nyeri	meg,	míg	az	
ellenzéket	baloldali	pártok	adják,	akik	hol	jobban,	
hol	kevésbé	dolgoznak	együtt.
 1957 februárjában került hatalomra Kisi No-
buszuke,	egy	volt	háborús	miniszter.	Aktív	külpo-
litikát	folytatott,	melynek	révén	országa	kibékült	
több	délkelet-ázsiai	országgal,	normalizálta	a	kap-
csolatát	a	Szovjetunióval.	De	ezek	mellett	új	ala-
pokra	 helyezte	 az	 amerikai-japán	 kapcsolatokat.	
Egy	új	szerződés	értelmében	Japánnak	kötelessé-
ge	megvédenie	az	USA-t,	ha	azt	támadás	éri.	Ez	az	
új	kontraktus	példátlan	ellenállást	váltott	ki	a	 la-
kosságból,	13	millióan	írtak	alá	tiltakozó	petíciót,	
5,6	millióan	sztrájkoltak,	150	ezren	a	parlament-

nél	 tüntettek,	ahová	be	 is	hatoltak,	a	 rendőrség	
nyomta	 ki	 őket.	 A	 baloldali	 tiltakozó	 parlamenti	
képviselőket	 Kisi	 jogtalanul	 a	 kormányőrökkel	
verte	 szét,	 a	 tüntetések	 feloszlatásához	pedig	a	
hadsereget	kérte	fel.	Ez	végül	nem	történt	meg,	
mert	a	 védelmi	miniszter	nem	hajtotta	 végre	az	
utasítást.	Végül	1960.	június	23-án	életbe	lépett	a	
szerződés,	a	csalódott	330	ezres	tömeg	elvonult	
a	parlament	elől,	Kisi	pedig	aznap	benyújtotta	le-
mondását.
	 A	baloldali	fordulat	és	a	jobboldali	radikális	
irányváltás	a	 levegőben	 lógott.	A	 jobboldal	 szél-
sőséges	 szárnya	 egyre	 mélyebb	 kapcsolatokat	
kezdett	 kiépíteni	 a	 jakuzával.	 Végül	 1960	 októ-
berében	a	JSzP	főtitkárát,	Aszanumat	megölték.	
A	helyzetet	az	új	miniszterelnök,	Ikeda	Hajato	ol-
dotta	meg.	A	volt	pénzügyminiszter	az	emberek	
figyelmét	a	gazdaság	felé	fordította,	és	mivel	ér-
tett	a	gazdasághoz,	jól	el	is	tudta	azt	adni.	A	japán	
gazdaság	 7-8%-os	 bővülést	 mutatott	 fel	 akkori-
ban.	Gazdasági	sikereiket	külföld	is	elismerte,	így	

előbb	a	GATT	(1963),	majd	az	OECD	(1964)	tagsá-
got	szerezte	meg.	1964-re	az	országban	elkészült	
az	első	sinkanzen	vonal	és	ugyanebben	az	évben	
megtartották	a	Nyári	olimpiai	játékokat	is.	A	lakos-
ság	figyelmét	az	új	 szentháromság	megszerzése	
kötötte	 le	 (televízió,	mosógép,	 hűtőgép).	 A	 bal-
oldali	 szervezetek	 hagyományos	 bázisát	 jelentő	
szakszervezetek hanyatlásnak indultak. Ez annak 
volt	köszönhető,	hogy	az	érdekszervezetek	nem	
horizontálisan, hanem vertikálisan kezdtek szer-
veződni.	Magyarán:	 egy	 gyárszalag	menti	melós	
inkább	a	gyár	felsővezetésével	tartott	össze,	sem-
mint egy másik vállaltnál dolgozó, de ugyanazt a 
munkát	végző	emberrel.	Ez	azért	alakulhatott	ki,	
mert	a	japán	cégek	–	akkoriban	–	egy	életre	vállal-
ták	a	foglalkoztatást.	A	béremelés	minden	évben	
megtörtént,	 ahogyan	 a	 különböző	 prémiumok	
kifizetése	is.	Mivel	az	állam	keveset	költött	szoci-
ális	kiadásokra	(nyugdíj,	családtámogatás	stb.)	így	
a	munkavállalók	a	cégek	iránt	éreztek	hűséget.	Az	
új	(nagy)család	a	vállalt	lett.
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LDP	legbefolyásosabb	politikusát	Kanemaru	Sint	
bíróság	elé	szólították.	Kanemaru	a	szokásos	kor-
rupciós	vádak	mellett	adócsalással	és	a	szervezett	
bűnözői	csoportokkal	(aka	jakuza)	való	üzletelés-
sel	is	vádolták.	Az	LDP-ben	pedig	kegyetlen	hatal-
mi	 játszmák	kezdődtek	meg	Kanemaru	helyéért.	
Végül	is	Hasimoto	Rjútaró	győzött,	a	vesztés	fél,	
Ozava	 Icsiró	 és	 követői	 pedig	 kiléptek	 a	 frakció-
ból,	majd	önálló	pártot	is	alapítottak	Újjászületés	
Párt	néven.

	 Az	új	 gazdasági	 körülmények	átrajzolták	 a	
politikai	térképet	is.	Az	LDP	továbbra	is	meg	tud-
ta	őrizni	kormányzati	erejét,	de	a	JSzP-nek	új	ki-
hívókkal	kellett	szembenéznie.	Régi-új	vetélytárs-
ként	a	JKP	újjá	szervezte	magát	és	előbb	a	Szovjet	
Kommunista	 Párttal,	 majd	 a	 Kínai	 Kommunista	
Párttal	 fordult	 szembe,	 így	 sokkal	 vonzóbb	 lett	
az	egyetemisták	és	az	értelmiség	körében.	Az	új	
szakszervezeti	 struktúrát	 pedig	 a	 Demokratikus	
Szocialista	Párt	(DSzP,	alapítva:	1960)	képviselte.	
A	friss,	első	generációs	városi	lakóknak,	akik	még	
vidéken	nőttek	fel,	de	egy	nagy	városban	kezdtek	
el	dolgozni,	nekik	 jelentett	középutas	politikát	a	
Szóka	Gakkai	buddhista	mozgalomból	kinőtt	Kó-
mei Párt.

	 Az	1970-es	évekre	a	 japán	gazdaság	meg-
torpant	és	némi	recesszióra	is	sor	került.	Az	LDP	
bár	megőrizte	hatalmát,	de	a	párton	belüli	csatá-
rozás	rányomta	a	bélyegét	az	ország	vezetésesé-
re	is.	Ehhez	párosult,	hogy	a	kormánypártot	több	

súlyos	korrupciós	ügy	is	alapjaiban	rázta	meg.	Jog-
gal	lehetett	várni,	hogy	e	kettős	hatás	után	a	bal-
oldali	erők	megszerzik	a	hatalmat,	de	a	JSzP	újból	
nem	tudott	élni	a	lehetőséggel.	Ezt	megelégelve	
1978-ban	létrejött	a	Szociáldemokrata	Szövetség,	
ami	 új	 lökést	 akart	 adni	 a	 progresszív	 oldalnak.	
Eközben	az	LDP-t	is	elérte	a	belső	megosztottság,	
Kóno	Jóhei	vezetésével	1976-ban	megalakult	az	
Új	Liberális	Klub,	mely	a	kiábrándult	LDP	szavazó-
kat	akarta	megszólítani.

	 Az	 1980-as	 évek	 első	 felét	 Nakaszone	 Ja-
szuhiro	 menedzselte.	 Kormányfői	 évei	 alatt	 a	
japán-amerikai	 katonai	 együttműködés	 tovább	
mélyült.	 Belefogott	 az	 állami	 telefonszolgáltató	
és	az	állami	vasút	privatizációjába.	Ez	két	dolgot	
eredményezett:	 sokan	 vesztették	 el	 állásukat,	
másrészt	 a	 vasháromszög,	 ami	 eddig	 hibátlanul	
működött,	megbomlani	látszott.	A	baloldal	klasz-
szikusan	semmit	sem	tudott	elérni:	a	 fegyverke-
zést	ellenezte,	ahogyan	a	privatizációt	is.	De	mivel	

az	1980-as	éveket	globálisan	Japán	uralta,	mind	
gazdaságilag,	 mind	 technikailag,	 mind	 kulturáli-
san,	így	nem	nagyon	volt	foganatja	az	üzeneteik-
nek.	1987-ben	Takesita	Noboru	lett	a	kormányfő,	
ő	az	úgynevezett	Tanaka	frakció	vezetője	volt	az	
LDP-ben.	E	frakció	volt	a	leggazdagabb,	a	legerő-
sebb	 és	 a	 legnagyobb.	 A	 gazdaság	 szárnyalt,	 az	
LDP-nek	kellemes	többsége	volt	a	parlamentben.	
Takesita	hosszú	kormányzásra	készült.

	 1988-ban	 kirobbant	 a	 Recruit	 korrupciós	
botrány, amibe majdnem belebukott Takesita, 
de	ezt	még	túlélte.	1989.	 január	hetedikén	Sóva	
császár	(Hirohito)	meghalt,	a	nemzeti	gyász,	majd	
Heiszei	császár	 (cikk	a	108.	oldaltól)	trónra	 lépése	
ideig-óráig	eltolta	a	kormány	bukását,	de	az	végül	
áprilisban	bekövetkezett.
	 1992-ben	 kipukkant	 a	 buborék	 gazdaság.	
Az	 ingatlanárak	 esni	 kezdtek,	 így	 a	 bankok	 hitel	
állománya	 megroppant.	 Hatalmas	 gazdasági	 re-
cesszió	 vette	 kezdetét.	 Ezt	megfejelte,	 hogy	 az	
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got	a	gazdasági	válságból.	Sőt,	hosszú	évtizedek	
után	Japán	elvesztette	a	világ	2.	legnagyobb	gaz-
dasága	címet	Kínával	szemben.

	 Ezek	 után	 nem	 csoda,	 hogy	 a	 választók	 a	
régi,	 jól	 bevált	 LDP-hez	 fordultak	 a	 2012-es	 vá-
lasztások során. Ekkor szerezte meg a miniszter-
elnöki	posztot	Abe	Sinzó,	aki	jelenleg	is	betölti	ezt	
a	posztot,	s	ezzel	Japán	történetének	a	leghosz-
szabb	ideig	regnáló	kormányfője	lett.

    Összességében	elmondható,	 hogy	a	 japán	 vá-
lasztók	nem	kísérletezők.	Pártpreferenciáik	lassan	
változnak	és	csak	nagyon	radikális	esetben	váltják	
le	az	LDP-t	a	posztjáról.	A	baloldali	pártok	gyakor-
latilag	soha	nem	kerültek	kormányzati	pozícióba,	
de	mindvégig	hűek	voltak	eszméikhez.	A	jobbolda-
li	pártok	–	különösen	az	LDP	–	az	 ideákat	sokkal	
lazábban	kezelik,	de	mint	látható,	sokkal	eredmé-
nyesebbek.

	 A	1993-as	választásokon	mindenkiben	egy	
dolog	munkálkodott:	meg	kell	büntetni	az	LDP-t,	
kerül,	 amibe	 kerül!	 Az	 ár	 egy	 koalíciós	 kormány	
létrehozása	volt,	melyben	egyedül	a	JKP	nem	vett	
részt	(meg	értelemszerűen	az	LDP).	A	jobb	és	bal	
oldali	 pártokat	 tömörítő	 koalíció	 semmire	 sem	
ment.	 Egyrészt	 a	 gazdaság	 továbbra	 is	 stagnált,	
sok hivatalban továbbra is az LDP emberei ültek, 
illetve	 a	 pártokat	 semmilyen	 érdek	 vagy	 eszme	
nem	tartotta	össze.	Ráadásként	Ozova	irányította	
a	koalíciót,	holott	neki	semmilyen	hivatalos	funk-
ciója	 nem	 volt.	 A	 koalíciós	 kormány	 legnagyobb	
tagja,	 a	 JSzP	 pedig	 semmilyen	 jelentős	 posztot	
nem	kapott.
	 Végül	 az	 LDP	 megkereste	 a	 JSzP	 vezeté-
sét,	hogy	buktassák	meg	a	kormányt	és	lépjenek	
közösen	frigyre,	bónuszként	odaadták	a	szocialis-
táknak	a	kormányfői	posztot.	A	sértett	JSzP	veze-
tés	pedig	belement	a	 játékba.	Miniszterelnökük,	
Murajama	 pedig	 mindent	 megtett,	 hogy	 hatal-
mon	maradjon,	még	 a	 klasszikus	 szocialista	 esz-

mék	ellen	is	fordult.	Végül	1996-ban	a	JSzP	nevet	
váltott	és	Japán	Szociáldemokrata	Párt	néven	él	a	
mai	napig,	illetve	ők	adták	az	első	női	miniszterel-
nöki	jelöltet	is.	Az	ellenzék	pedig	létrehozta	az	Új	
Távlatok	Pártját.	Az	1990-es	évek	végére	a	japán	
politikai	paletta	megváltozott.	Az	LDP	továbbra	is	
megmaradt	vezetői	posztján,	de	 legfőbb	riválisa	
már	nem	egy	baloldali	párt,	hanem	egy	jobb	oldali	
szövetség	a	Demokrata	Párt	lett.	E	két	nagy	tömb	
körül	pedig	több	kisebb	párt	egészíti	ki	a	politikai	
életet.

	 A	2000-es	évek	elején	szerezte	meg	a	kor-
mányfői	posztot	Koizumi	Dzsunicsiró,	aki	a	II.	világ-
háború	utáni	Japán	legnépszerűbb	miniszterelnö-
ke lett. Bár a gazdaság továbbra sem szárnyalt, a 
2002-es	Labdarugó	Világbajnokság	megrendezé-
se	önbizalommal	ruházta	fel	a	nemzetet.	Koizumi	
még	meg	 tudta	 nyerni	 a	 2005-ös	 választást,	 de	
nem	tudta	kitölteni	hivatali	 idejét.	A	gazdaságot	
nem	volt	képes	felpörgetni,	pedig	még	olyan	–	Ja-
pánban	 –	 ún.	 ortodoxnak	 számító	megoldáshoz	
fordult, hogy áfát vezetett be. Legnagyobb terve, 
a	japán	posta	privatizációja	azonban	megbukott.

	 A	 2008-ban	 kirobbant	 világgazdasági	 vál-
ság	Japánban	is	éreztette	a	hatását.	Az	LDP-ben	
nem	 csitultak	 a	 belső	 frakcióharcok,	 amik	 során	
a	 miniszterelnökök	 folyamatosan	 cserélődtek.	
2009-ben	 az	 LDP	 elvesztette	 a	 választásokat	 és	
immár	másodízben	kényszerült	ellenzéki	 szerep-
re.	A	Demokrata	Párt	nyert,	amit	Hatojama	Jukió	
vezetett,	de	a	párt	nem	tudta	kirángatni	az	orszá-
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