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Bevezetés
Az egyes népek mitológiája bővelkedik különleges fan-
tázialényekben és szörnyetegekben, melyek formája 
és legendákban betöltött szerepe gyakran árulkodik 
az adott népcsoport életviteléről és mentalitásáról. 
Ez alól a japán mitológia sem kivétel, amelyben a kü-
lönféle tengeri élőlények kitűntetett szerepet kapnak, 
ami nem is csoda, tekintetbe véve, hogy egy szigetlakó 
népcsoport mítoszairól beszélünk. E mitikus tengeri 
lények talán legrejtélyesebbike a wani, melynek igazi 
formájára és kinézetére évszázadok homálya borul. Az 
alábbiakban megkísérelek fényt deríteni a wani való-
di alakjára, és megtalálni azt az élőlényt, melyre a leg-
inkább hasonlíthatott. Munkám során megvizsgálom 
a tengeri szörny szerepét a Yamasachihiko és Umisa-
chihiko, illetve Az inabai nyúl című legendákban, és 
számba veszem a wanit illető legnépszerűbb vagy leg-
érdekesebb elméleteket. Ezen elméletek, valamint a 
legendák elemzése során levont saját következtetése-
im segítségével megpróbálok választ adni arra a kér-
désre, hogy mi is valójában a wani.

a rejtélyes wani – 
a japán tengeri szörny valódi alakja
Ha kinyitunk egy japán értelmező szótárt, a wani cím-
szó alatt két lehetséges jelentést találunk. Az első a 
„krokodil”, melyet a 鰐 kínai írásjegy használatával ír-
nak, a második pedig a „cápa” régies elnevezése, mely-
hez olykor a „nagytestű cápa” jelentésű wanizame 鰐
鮫 („krokodilcápa”) szóösszetétel is társul.1 Klasszikus 
értelemben véve azonban a wani egy mitikus tengeri 
szörnyet jelöl, melynek pontos alakja még napjainkban 
is vita tárgyát képezi, ugyanis nem áll rendelkezésünk-
re olyan forrás, mely alapján megkérdőjelezhetetlenül 
kijelenthetnénk, hogy mi is pontosan a wani, hogy néz 
ki, illetve milyen, a valóságban is létező élőlényre ha-
sonlít.
A wani valós alakjának felderítéséhez mindenekelőtt 
meg kell ismernünk azt a legendát, melyben a mitikus 
lény fontos szerepet játszik, s mely egyben kutatásom 
alapját képezi. Ez Yamasachihiko és Umisachihiko 山幸彦
と海幸彦 története, amely a Kojiki 古事記　(712) és a Ni-
honshoki 日本書紀　(720)2 című régi japán krónikákban 
szerepel, s utóbbi a legenda több különböző változatát 
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is említ. Az alábbiakban a legenda rövid összefoglalója 
következik.
Yamasachihiko és Umisachihiko testvérek voltak. Yama-
sachihiko vadászattal, bátyja pedig halászattal foglalko-
zott. Egy nap a fiatalabb testvér azt javasolta, cserélje-
nek helyet egy napra, így Umisachihiko elment vadász-
ni, az öccse pedig kihajózott halászni a tengerre, ám vé-
letlenül a vízbe ejtette a bátyja horgát. Umisachihiko ék-
telen haragra gerjedt, és követelte, hogy öccse azonnal 
keresse meg a horgot. Yamasachihiko a tengerparton 
búslakodott tanácstalanul, amikor arra járt egy öregem-
ber, Shiotsuchi, aki azt javasolta neki, hogy hajózzon el a 
tengeristen, Ōwatatsumi birodalmába, és ő majd bizto-
san segít neki megtalálni a horgot. Az utazáshoz pedig 
készített neki egy vesszőből font csónakot, amivel oda-
hajózhat. Yamasachihiko így is tett, és a tengeristen pa-
lotájához érve megpillantotta az istenség lányát, Toyo-
tama hercegnőt, akivel rögtön egymásba szerettek. Ya-
masachihikót szívesen fogadták a palotában, ahol há-
rom évig vendégeskedett, és feleségül vette Toyotama 
hercegnőt. Egy nap úgy döntött, ideje hazamennie, mire 
Ōwatatsumi segített neki megtalálni az elveszett horgot, 
és két drágakővel ajándékozta meg a herceget, melyek-
kel képes volt uralni az apály és a dagály erejét. Ezután 
a tengeristen magához rendelt egy wanit, és megbízta, 
hogy vigye vissza Yamasachihikót a szárazföldre. Visz-
szatérve Yamasachihiko a drágakövek segítségével be-
hódoltatta haragos bátyját, e tettével kivívva engedel-
mességét. Várandós felesége, Toyotama hercegnő kö-
vette férjét a szárazföldre, s megkérte őt, hogy építsen 
neki egy kunyhót, ahol világra hozhatja közös gyerme-
küket. Toyotama hercegnő ezután figyelmeztette Yama-
sachihikót, hogy a szülés alatt ne nézzen be a kunyhó-
ba, mert ő közben a valódi alakját fogja magára ölteni, 
és azt nem szabad látnia. Yamasachihiko azonban még-
is belesett a kunyhóba, és meglátta, hogy felesége egy 
hatalmas, nyolc öl hosszúságú wanivá változott. Toyo-
tama hercegnő felfedezte, hogy meglátták, és miután 
megszülte gyermeküket, szégyenében visszamenekült 
a tengerbe.3

Ebben a legendában kétszer is szerepel a wani, így a 
lény valós alakjának meghatározása kulcsfontosságú le-
het a történet helyes értelmezése szempontjából. Eh-
hez segítséget nyújthat, ha vetünk egy pillantást a szó 

különböző írásmódjaira fő forrásainkban, a Kojikiben és 
a Nihonshokiban.
A Kojiki a 和邇 kanjiösszetétellel jelöli a wani szót, ami-
ből azonban nem következtethetünk a legendás állat 
valódi alakjára, mivel a Kojiki man’yōganát használ, vagy-
is az írásjegyek fonetikus értékét helyezi előtérbe, és 
nem a jelentésüket. Ilyenformán a 和 (wa, „harmónia”) 
és 邇 (ni, „közeli”) írásjegyekből álló összetétel csupán 
a hangalakját, és nem a jelentését hordozza a wani szó-
nak. A Nihonshoki ezzel szemben két különböző írásje-
gyet is felvonultat, melyeknél nagyon is számít a jelen-
tés. Az egyik a már említett 鰐 írásjegy, amely krokodilt 
jelent, a másik pedig a 龍 (tatsu), aminek jelentése „sár-
kány”.4 Az írásjegyekből kiindulva tehát valószínűnek tű-
nik, hogy a wani valójában krokodil vagy sárkány.
Vizsgáljuk meg először az első lehetőséget. A wani szó 
a modern japán nyelvben krokodilt jelent, és a Nihon-
shoki által erre a kifejezésre használt írásjegyek egyike 
a „krokodil”, így első olvasatra logikusnak tűnhet azt fel-
tételezni, hogy a wani valóban krokodil. Ezzel a hipoté-
zissel kapcsolatban viszont felmerülnek olyan problé-
mák, melyek ismeretében a wanival foglalkozó akadé-
mikusok hajlamosak elvetni annak lehetőségét, hogy a 
mitikus lény valós alakja a krokodil lenne. Ennek oka a 
következő: a krokodil édesvízi hüllő, és nem őshonos Ja-
pánban, így meglehetősen valószínűtlen, hogy egy ősi 
japán tengeri szörny tőle kölcsönözze alakját.5 A kroko-
dil lehetőségét tehát egyelőre mellőzzük.
A másik opció, hogy a wani egy sárkány. Ennek az elmé-
letnek már több támogatója van, köztük Marinus Willem 
de Visser holland japanológus, valamint W. G. Aston, aki-
nek nevéhez fűződik a Nihonshoki első angol fordításá-
nak elkészítése. Aston a fenti legenda fordításánál a „dra-
gon”, azaz sárkány szót használja a wani megfelelőjeként, 
és a lényt a kínai (és japán) sárkánnyal azonosítja.6 Ezzel a 
felvetéssel kapcsolatban viszont felmerül a kérdés, hogy 
ha a wani valóban megegyezik a sárkánnyal (azaz a tatsu-
val), akkor miért nem a tatsu írásjegyét használják a Ni-
honshokiban szereplő többi legendaváltozatban is? Egyál-
talán honnan ered a wani elnevezés? Aston úgy véli, a wa-
ni szó a koreai „wang-i” 왕이 nyelvtani szerkezetből ered-
het, amely a „király” jelentésű főnévből és egy alanykije-
lölő partikulából áll.7 Ám még ha feltételezzük is, hogy a 
wani szó koreai eredetű, a jelentéséhez nem jutunk köze-
lebb, és arra sem kapunk magyarázatot, hogy miért tár-
sítottak a Nihonshoki szerzői egyszerre két írásjegyet – a 
„sárkányt” és a „krokodilt” – a wanihoz.
De Visser elmélete szerint a wani egy kígyó vagy sárkány 
alakú, ősi japán tengeristenség, melyet a watatsumik-

1 https://kotobank.jp/word/%E9%B0%90-665466
Utolsó letöltés: 2021.01.12. 21:12.

2 A Kojiki („Régi dolgok feljegyzései”) és a Nihonshoki („Japán krónika”) a japán 
történelem két legrégibb krónikája, melyek számos ősi mítoszt és legendát 
tartalmaznak.
3 Készült az alábbi kiadásban szereplő fordítás alapján: PhiliPPi 2015: 148–158.

4 Kō 2007: 99–100.
5 Kō 2007: 101.
6 Elliot 1919:  103.
7 DE VissEr 1913: 140.
8 DE VissEr 1913: 135–139.  

9 McKEon 1996: 63.
10 Kō 2007: 102.
11 Kō 2007: 106–109.

hez 海神, a szintén sárkány alakot öltő tengeristenekhez 
kapcsol, akik közé a Yamasachihiko legendájában sze-
replő Ōwatatsumi 大海神 is tartozik. De Visser ugyanak-
kor megjegyzi, hogy a wani nem feltétlenül azonos az in-
diai vagy kínai sárkánnyal, melynek képe a buddhizmus-
sal együtt érkezett az országba, és melynek alakjával a 
wani (és Ōwatatsumi) később összefonódott.8 A Japán-
ban rendkívül népszerű Urashima-legendában, amely 
nagy hasonlóságot mutat Yamamsachihiko történeté-
vel, a főhős Ōwatatsumi helyett a Sárkánykirály (ryūjin
竜神) palotájába látogat el, akinek figurája egyértelmű-
en a buddhista mitológiából érkezett.9 
A fentiek alapján a wani valószínűleg nem azonos a kínai 
sárkánnyal, de lehetséges, hogy valami ahhoz hasonló, 
ősi, kígyószerű istenség. Az is elképzelhető viszont, hogy 
a Nihonshoki szerzői a 8. század elején már nem voltak 
tisztában vele, miféle lény is pontosan a wani, és ezért 
feleltették meg végül szimultán a sárkánnyal és a kroko-
dillal is. Ám ha a wani nem sárkány és nem krokodil, ak-
kor holtpontra jutottunk.
Tegyük most félre az írásjegyek problémáját, és vessünk 
egy pillantást néhány másik elméletre is. Kō Tōji újsze-
rű, de kissé elrugaszkodott elképzelése szerint a wani 
nem élőlény, hanem élettelen tárgy, méghozzá egy ha-
jó.10 Kō úgy véli, a wani szó a „wa’a-nui” polinéz kifeje-
zésből ered, melynek jelentése „nagy kenu”, s amely egy 
a polinéz szigetvilágból származó hajótípusra utalhat. A 
szerző párhuzamot von a wani és a Shiotsuchi által ké-
szített csónak között, és rámutat arra, hogy a kínai kul-
túrkörben a sárkányfejjel díszített hajókat – melyek az 
okinawai kultúrkörben is jelen vannak – nevezik egysze-
rűen „sárkánynak” is, ami magyarázatul szolgálhat ar-
ra, miért társították a wanihoz a „sárkány” írásjegyét.11  
Egy nyolc öl hosszúságú hajó könnyedén elképzelhető, 
ahogy az is, hogy a tengeristen palotájába hajóval érke-
ző Yamasachihiko hajóval is térjen vissza a szárazföldre.
Az elmélet mindössze egyetlen, ám annál jelentősebb 
problémát vet fel: ha a wani valójában egy hajó, akkor 
Toyotama hercegnő hajóvá változott volna? A legenda 
szerint Yamasachihiko azért nem nézhetett be a kuny-
hóba a szülés alatt, mert Toyotama hercegnő magára 
öltötte valódi alakját. Bármennyire is határtalan az em-
beri képzelőerő, az igencsak valószínűtlen, hogy egy is-
tenség igazi alakja egy élettelen tárgy legyen, melynek 
formáját ráadásul éppen szülés közben ölti magára. Kō 
maga is elismeri, hogy ezen a ponton megbicsaklik az el-
mélete, de ugyanakkor felveti annak lehetőségét, hogy 
Toyotama hercegnő talán egy hajó mellett vajúdott, 
vagy a szüléshez épített kunyhó készült egy hajó mére-
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teiben vagy alakjában.12 Ezek a magyarázatok azonban 
kissé erőltetettnek hatnak annak fényében, hogy To-
yotama hercegnő maga is utal az átalakulására a szö-
vegben, és éppen ez az átalakulás az oka annak, hogy 
később szégyenében visszamenekül a tengerbe. Való-
színűtlennek tűnik, hogy Toyotama hercegnő hajóvá 
változott volna, ha viszont egyáltalán nem változott át, 
akkor értelmetlenné válik a történet konklúziója. Az a 
felvetés tehát, hogy a wani valójában egy hajó, roppant 
érdekfeszítő ugyan, de korántsem elég meggyőző.
A legelfogadottabb elképzelés szerint a wani valójában 
cápa. Ezt alátámasztja egyrészt a már említett waniza-
me kifejezés, valamint az a tény, hogy a cápa – a kro-
kodillal ellentétben – sósvízi élőlény, és megtalálható 
a Japán-szigeteket övező tengerekben. A cápa méretét 
tekintve is illik a képbe, hiszen bizonyos cápafajták el-
érhetik akár a 15 méteres (nyolc öles) hosszúságot is.13  
Továbbá figyelembe véve, hogy egy mitikus lényről van 
szó, amelynek alakját a fantázia éppúgy befolyásolhatja, 
mint a valóság, könnyen lehet, hogy a wani ihletője való-
ban a cápa. Ám a fent említett faktorok között nem sze-
repel az a funkció, amelyet a mitikus lény a legendában 
betölt, s amely nagy fontossággal bír a lény pontos alak-
jának meghatározásában.
Akima cikkében kifejti, hogy a wani szerepe a mitológiá-
ban a közvetítés. A wani összeköti a természetfelettit a 
valósággal, a tengert a szárazfölddel, Japánt a konti-
nenssel, és ezek között szabadon közlekedhet.14 Yama-
sachihiko legendájában két wani is megjelenik, és mind-
egyikre ráillik ez a közvetítői szerep. Az elsőként feltűnő 
wani a tengeristen parancsára visszaviszi Yamasachihi-
kot a szárazföldre, így pontosan a fent említett összekö-
tő kapoccsá válik a két világ között. A másik wani tulaj-
donképpen az átalakult Toyotama hercegnő, aki a ten-
geristen leányaként – és Yamasachihiko feleségeként 
– szintén értelmezhető a tengert a szárazfölddel össze-
kapcsoló lényként.
Akima nem időzik sokat a wani alakjának megállapítá-
sával, mindössze annyit szögez le, hogy valami halfajta, 
talán cápa lehet.15 Ezen a ponton azonban problémába 
ütközünk. Amennyiben elfogadjuk a wani mediátori sze-
repéről alkotott elméletet, akkor a cápaelmélet nem áll-
ja meg a helyét. A cápa ugyanis a halak osztályába tarto-
zó tengeri élőlény, mely képtelen rá, hogy életben ma-
radjon a szárazföldön. Elképzelhető, hogy Yamasachihi-
ko egy cápa hátán térjen vissza a tenger mélyén tett uta-
zásából, de az már jóval kevésbé, hogy Toyotama her-
cegnő a tengerparton cápává változzon szülés közben. 
A legendák, legyenek mégoly színesek is, többnyire a va-

lóság ihletéséből születnek, így lehetséges, hogy a wani 
egy részben cápára hasonlító, vagy cápaszerű lény, de 
semmiképpen nem egyértelműen cápa. Ezt a gondola-
tot alátámasztja egy másik történet, amelyben szintén 
szerepel a wani.
Az inabai nyúl (inaba no shirousagi 因幡の白) legendája, 
amely a Kojikiben olvasható, röviden összefoglalva – és 
kizárólag a számunkra releváns részletet kiemelve – a 
következő:
Ōkuninushi istenség találkozott egy csupasz nyúllal, és 
megkérdezte tőle, mi történt vele. A nyúl elmesélte ne-
ki, hogy át akart kelni Oki szigetéről a szárazföldre, de 
nem tudott úszni. Fogadott hát egy wanival abban, hogy 
több rokona van, mint neki, ezért a wani összehívta az 
egész rokonságát, a nyúl pedig felsorakoztatta őket a 
szigettől a szárazföldig. Ezután átugrált a hátukon, köz-
ben megszámolva őket, ám a parthoz érve elkiáltotta 
magát: „Becsaptalak”. Erre az utolsó wani elkapta, és le-
nyúzta a bőrét.16 
A fenti legendában megjelenő wanikra szintén illik a ten-
ger (ebben a kontextusban sziget) és a szárazföld kö-
zötti összekötő szerepe, hiszen a nyúl az ő segítségük-
kel tudott átkelni a túlpartra. A cápa, mint a lény valódi 
alakja azonban nem illik bele a történetbe. Ha megpró-
báljuk elképzelni a jelenetet, amint a nyúl felsorakoztat-
ja a wanikat, hogy egyfajta élő hidat alkosson belőlük, 
azonnal világossá válik, hogy legalábbis ebben a legen-
dában a wani nem lehet cápa. Ugyanis ahhoz, hogy a 
nyúl átugrálhasson az állatok hátán, azoknak a víz felszí-
nén kellene egyhelyben lebegniük, a cápa pedig köztu-
dottan képtelen erre, mivel úgy nem jutna oxigénhez.17 
Természetesen jogosan vetődhet fel, hogy abban a kor-
ban, amikor ezek a történetek megszülettek, az ember 
még nem rendelkezett olyan átfogó biológiai tudással, 
mint amilyennel napjainkban rendelkezünk, ráadásul 
egy legendáról beszélünk, amely (többnyire) a képzelet 
szüleménye. Azonban, mint fentebb már említettem, a 
képzelet is a valóságból merít ihletet, így, ha az adott kor 
embere sosem látott egy élő cápát a vízen egyhelyben 
lebegni, akkor igencsak valószínűtlennek tűnik, hogy er-
re alapozzon egy mesét.
Egy másik, ennél sokkal nyomósabb érv a történet for-
dításaihoz kapcsolódik. Mind Philippi angol, mind Kazár 
magyar Kojiki-fordításában megtalálható ez a legenda, 
és mindkét fordító ugyanazt az állatot felelteti meg a 
waninak: a krokodilt.18 Az inabai nyúl kapcsán fel sem 
merül a cápa vagy a sárkány lehetősége, s ennek hát-
terében a történet származása áll. Ez a legenda Délke-
let-Ázsiából érkezett Japánba nagyjából egy időben a 

12 Kō 2007: 108–109. 
13 Mcclain 2015: https://doi.org/10.7717/peerj.715
Utolsó letöltés: 2021.01.13. 9:21. 
14 AKiMa 1993: 137–139.

15 AKiMa 1993: 137.
16 Készült az alábbi kiadásban szereplő fordítás alapján: PhiliPPi 2015: 93–94. 
17 https://www.dailymail.co.uk/news/article-3389954/Great-white-shark-di-
es-3-days-Japanese-aquarium.html   Utolsó letöltés: 2021.01.13.
18 Kazár 1982: 76–77; Philippi 2015: 93–94. Kobayashi Tetsujirō, „Toyotama hercegnő”, 1886.



8

 HIBIKI  JAPANISZTIKAI FOLYÓIRAT
2021. augusztus

buddhizmussal.19 Kambodzsában teljesen ugyanez a 
történet megtalálható, kivéve persze Ōkuninushi alak-
ját, aki egy helyi japán istenség, valamint azt a különb-
séget, hogy a nyúl a folyón, és nem a tengeren szeret-
ne átkelni.20 A történet ezen változatában szintén kro-
kodil szerepel, amelynek egyes fajai őshonosak Délke-
let-Ázsiában.21 
Az inabai nyúl alapját képező legendában tehát erede-
tileg krokodilokkal találkozunk, vagyis bizonyos, hogy a 
japán változatban is krokodilok szerepelnek. Ez esetben 
viszont felmerül a kérdés, hogy a fenti történetben meg-
jelenő wani azonos-e azzal a mitikus lénnyel, amely Ya-
masachihiko legendájában szerepel. A Kojiki a már em-
lített 和邇 kanjiösszetételt használja mindkét történet-
ben a mitikus lény jelölésére, ami arra enged következ-
tetni, hogy a két lény megegyezik, de legalábbis nagyon 
hasonlít egymásra. Ha de Visser elmélete mentén hala-
dunk, aki a wanit kígyószerű, ősi japán tengeristenség-
ként értelmezte, akkor ennek az ősi lénynek a megfelel-
tetése a később Délkelet-Ázsiából kölcsönzött legenda 
krokodiljával arra utal, hogy a két lény között fennáll va-
lamiféle analógia. A Nihonshoki kanjihasználata szintén 
roppant beszédes abból a szempontból, hogy a króniká-
ban bemutatott legendaváltozatok többsége a „kroko-
dil” írásjegyével jelöli a wanit. Tehát visszajutottunk oda, 
ahonnét elindultunk: a krokodilhoz.
A krokodil ellen felhozott legnyomósabb érvek az állat 
élőhelyével állnak összefüggésben, nevezetesen, hogy 
édesvízi élőlény, és nem őshonos Japánban. Az inabai 
nyúl legendája azonban rávilágít, hogy a wani alakjának 
megfejtéséhez alaposabban meg kell vizsgálnunk ma-
gának a történetnek az eredetét is. Yamasachihiko le-
gendája egyike az „elveszett horog” történeteknek, me-
lyeknek különböző változatai megtalálhatóak az indo-
néz szigetvilágban és Mikronéziában.22 Ezeken a terüle-
teken őshonos a bordás krokodil (crocodylus porosus), 
amely egyedülálló a krokodilok családjában, ugyanis sós-
vízben is képes huzamosabb ideig megélni. Akár ezer ki-
lóméterre is kimerészkedik a nyílt tengerre, ez tette le-
hetővé számára, hogy meghódítsa a Csendes-óceánon 
egymástól nagy távolságra elhelyezkedő szigeteket is. A 
kifejlett példányok mérete meghaladja a hat és fél mé-
tert, amelynek köszönhetően a bordás krokodil elnyer-
te a legnagyobb szárazföldi ragadozó címet.23 De le-
hetett-e a wani ihletője ez az állat, amely sósvízben is 
megél, és előfordul az Indonéz-szigetvilágban, ahonnan 
Yamasachihiko története is származik, továbbá mérete 
is megközelítheti a legendában szereplő nyolc öles hosz-
szúságot?

Források:
Aston, W. G. (ford.) Nihongi: Chronicles of Japan from 
the Earliest Times to A.D. 697. Tuttle Publishing, Boston, 
2005.
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Press, 2015.
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Folktales from Cambodia. DatASIA, Honolulu, 2010. 
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Fentebb már leszögeztük, hogy a mitikus lény legen-
dákban betöltött szerepe sem elhanyagolható ténye-
ző, ha a lény valódi alakjának megismerése a cél. A 
krokodil pedig kiválóan beleillik mindkét narratívába. 
Méreténél és alkatánál fogva könnyedén elképzelhe-
tő, amint Yamasachihiko egy krokodil hátán tér vissza 
a tenger mélyéről, vagy hogy az inabai nyúl átugrál a 
felsorakozott krokodilok hátán. Mivel pedig ez az ál-
lat a vízben és a szárazföldön is képes életben marad-
ni és mozogni, a közvetítő szerepe is tökéletesen illik 
rá, és Toyotama-hercegnő igazi alakjaként is könnye-
dén elképzelhető. Emellett a krokodilt pikkelyes bőre, 
hosszúkás teste és rövid lábai hasonlatossá teszik a 
sárkány Távol-Keleten megszokott ábrázolásmódjai-
val, ami rávilágíthat arra, miért alkalmazták a Nihon-
shoki szerzői a „krokodil” mellett a „sárkány” írásjegyét 
a wani leírására.
Valószínű tehát, hogy a wani – amint azt a szó modern 
jelentése is sugallja – klasszikus értelemben is a kro-
kodilra utalt, vagy legalábbis a krokodil egy ősképére, 
amely az „elveszett horog” legendákkal együtt érkezhe-
tett Japánba, s mely a fenti krónikák megírásának idejé-
re már megfakult annyira, hogy kételyek merüljenek fel 
a szó valódi jelentésével kapcsolatban.
 

Összegzés
Igyekeztem fényt deríteni egy rejtélyes japán tengeri 
szörnyeteg, a wani valódi alakjára, elemezve a legendá-
kat, melyekben felbukkan, és számba véve a hozzá kap-
csolódó legnépszerűbb elméleteket.
A sárkány, a hajó és a cápa hipotézisét alátámasztó ér-
vek nem bizonyultak elég meggyőzőnek, így arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy a wani valódi alakja a kro-
kodil lehet. A krokodil alakját, méretét és életmódját 
tekintve beleillik a vizsgált két legenda – Yamasachihi-
ko és Umisachihiko története, valamint Az inabai nyúl – 
narratívájába, és képes betölteni a tenger és a száraz-
föld közötti közvetítő szerepét. Mivel pedig a fenti tör-
ténetek olyan területekről származnak, ahol a krokodil 
egyes fajai őshonosak, az a kizáró tényező, hogy ez az 
állat édesvízi élőlény, és nem található meg Japánban, 
érvényét veszti. Az a tény, hogy a „krokodil” kínai írásje-
gye egyike volt a wanihoz társított írásjegyeknek, továb-
bá, hogy napjainkban a wani szót „krokodil” értelemben 
használják, szintén alátámasztani látszik azt a feltevést, 
hogy a wani igazi alakjának esetében valóban krokodil-
ról, vagy legalábbis a krokodilra nagyon hasonlító miti-
kus tengeri lényről beszélhetünk.
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kevésbé voltak innovatívak, sok esetben a vállalkozói 
szellem is hiányzott, és mindent összevetve a gazdasági 
fejlődés megindulásának egyik akadályozó tényezője-
ként jelentek meg, ellentétben Japánnal, ahol ez a kü-
lönleges családi vállalkozási forma, a zaibatsu adta az 
akkori gazdasági és ipari fejlődés lendületét.
De vajon az úttörőnek számító fő zaibatsuk hogyan tud-
ták egy huzamos időszakon belül végrehajtani a vállalati 
tevékenységük kibővítésének stratégiáját? Két szem-
szögből közelíthetjük meg ezt a kérdést. Először is, a za-
ibatsu egy olyan szervezeti felépítést hozott létre, amely 
által hatékonyan kézben tarthat akár egyszerre több 
vállalkozást is. Ebből kifolyólag Alfred Chandler paradig-
mája, miszerint a „struktúrát követi a stratégia”, teljesen 
ráillik a Japán zaibatsuk vállalkozási magatartására. Az 
olyan üzleti stratégiák, amelyek nem a megfelelő szer-
vezeti struktúrán alapulnak, nem érhetnek el sikereket. 
Vajon milyen üzleti stratégiát alkottak meg a régi zaiba-
tsuk; a Mitsui, a Mitsubishi és a Sumitomo, miközben a 
tevékenységi köreiket szándékoztak bővíteni? A leány-
vállalati rendszer, amit a fő zaibatsuk kialakítottak, volt 
maga az a szervezeti felépítés, ami a leghasznosabb volt 
a tevékenységi kör szélesítésében. E szerint a struktúra 
szerint a különböző tevékenységi körök, amire az adott 
zaibatsu specializálódott, nem osztályokra, hanem kü-
lön leányvállalatokra oszlott, és ezek – akárcsak egy 
multidivizionális nagyvállalat osztályai, egymástól telje-
sen függetlenül, autonóm módon voltak képesek mű-
ködni az adott zaibatsu keretein belül. A zaibatsu anya-
vállalata a leányvállalatok részvényeinek birtoklásával 
gyakorolt irányítást felettük. A másik aspektus, amely-
ből vizsgálhatjuk a kérdést, hogy miként lett ennyire si-
keres a zaibatsuk stratégiája az, hogy megnézzük, ki al-
kotta és valósította meg a Mitsui, Mitsubishi és a Sumi-
tomo leányvállalati rendszerének tevékenységi kört bő-
vítő stratégiáját. A válasz egyszerű: azok a fizetett veze-
tők, akik rendelkeztek a megfelelő adminisztratív képes-
ségekkel az oktatásukból és a vállalkozói tapasztalatuk-
ból kifolyólag; ők indították el a zaibatsukat a leányválla-
lati berendezkedéshez vezető útjukon. Ez azonban egy 
újabb kérdést vethet fel; miért volt annyi magasan kép-
zett, fizetett vezető a zaibatsukban, akiket az igazgatóta-
nácsba is beválasztottak? Egy előretekintő, progresszív 
szemlélet volt szükséges ahhoz, hogy rájöjjenek arra, 
hogy a terjeszkedéshez számos ilyen képességekkel bí-
ró vezetőt kell alkalmazniuk stratégiailag kulcsfontossá-
gú pozíciókban. Amikor a zaibatsut vezető család vagy a 
tanácsadóik felismerték a magasan képzett vezetők 
szükségét, a hatalmas tőkével rendelkező zaibatsu egy-
szerűen megvásárolta a megfelelő személyeket, akik 

Jelen újságcikk célja a japán keiretsu (系列) gazdasági 
szerkezet bemutatása annak történelmi előzményein, 
az országban lévő gazdasági viszonyokon és gazdasá gi 
csoportosulásokon keresztül. Későbbiekben, a szem
léltetés érdekében néhány nagyvállalatot is kiemelek 
abból a célból, hogy egy teljesebb ké pet kaphassunk a 
keiretsuszerkezet és a japáni gazdasági viszonyok 
mozgatórugójáról. A teljesség igénye nélkül kitérőt te-
szünk a keiretsu előfutárára, a zaibatsura (財閥) is, il-
letve a két gazdasági szerkezet történelmi sajátossá-
gaira, kialakulásukra, a zaibatsu felszámolására és a 
keiretsu jelenkori formájára és átalakulására is.

Ahhoz, hogy jobban megértsük a jelenlegi Japán vállala-
ti és gazdasági helyzetet és az összefüggéseket, vissza 
kell nyúlnunk régebbre, a világháborúk előtti időbe, és 
meg kell értenünk a keiretsu előfutárának, a zaibatsu 
csoportosulásoknak a működését. Tudni kell mind a za-
ibatsuról, mind a keiretsuról, hogy kizárólag Japánra jel-
lemző jelenség mindkettő. A zaibatsu-rendszer lényegé-
ben azért keletkezett, hogy versenyre keljen a nyugati 
országok gazdasági sikerességével. Ennek a stratégiá-
nak az elsődleges célja az volt, hogy feltérképezzék és 
kiaknázzák a lehetséges piacokat.  Ezt a folyamatot az 
indította el, hogy a termelés, a terjesztés és értékesítés 
területén új módszerek, technológiák jelentek meg, és 
ezzel lépést akartak tartani, valamint a tömegtermelés 
megjelenésével egyes termékek eladása levitte más ter-
mékek előállításának az árát. A megcélzott gazdasági te-
rületek a gyártás, a terjesztés és a bankszektor voltak. „A 
zaibatsuk központi szerepet játszottak a modern Japán 
gazdaságtörténetben. Sokrétű üzleti csoportok voltak, me-
lyek közül némely hatalmas méreteket is öltött. A huszadik 
század hajnalától kezdték elnyerni végleges formájukat, és 
uralták a japán gazdaság különböző területeit egészen az 
amerikai megszálló erők általi feloszlásukig a Második Vi-
lágháború után. Sok japán vállalatnak, amik hatalmas be-
folyással rendelkeznek a világgazdaságban, a zaibatsukhoz 
nyúlnak vissza a gyökerei” 1 
Maga a keiretsu-szerkezet, mely az amerikai megszállás 
után alakult ki, lényegében ugyanabban a szellemiség-
ben folytatja működését, mint elődje. Jogos a kérdés te-
hát, amit Rainer Kensy tesz föl „Keiretsu Economy – New 

A Japán gazdasági csoda
I. rész: A keiretsu-szerkezet kialakulásának kezdete 
Írta: Fazekas Máté

amint felsővezetőkké váltak, igyekeztek más fizetett ve-
zetőket is alkalmazni illetve előléptetni. Ebből eredően 
megemelkedett a zaibatsun belüli fizetett hivatalnokok 
száma, magukkal hozva a gyors tempóban kialakuló ve-
zetői hierarchiát is. Ilyen értelemben a zaibatsuk családi 
vállalkozás-jellegük ellenére ez által a legfejlettebb 
Japán vállalati formává váltak, ahol fizetett vezetőket 
alkalmaztak és neveztek ki a kulcsfontosságú, döntés-
hozói pozíciókba, és ezzel egy vezetői hierarchiát alakí-
tottak ki. Családok által vezetett vállalatoknak látszot-
tak, de valójában a vállalati kapitalizmus úttörői voltak 
az akkori Japánban.
A tizenkilencedik század végére hat fő zaibatsu emelke-
dett ki: a Mitsubishi, a Mitsui, a Sumitomo, a Fujita, az 
Ōkura és a Yasuda.

A zaibatsuk tehát monopolhelyzetben lévő, családok ál-
tal vezetett gazdasági társulások, melyek hierarchiájá-
nak tetején egy anyavállalat állt. Minden nagy zaibatsu, 
tulajdonosa volt egy banki leányvállalatnak is, mely a 
termelés és terjesztés pénzügyi alapját biztosította. 
„Minden háború előtti zaibatsu egy-egy család által irányí-
tott csoport volt, melyek tagvállalatai csupán a zaibatsu 
anyavállalatának mellékes részét képezték.” 5  A zaibatsuk 
tevékenységi köre rendkívül szerteágazó volt; egészen a 
hagyományos iparágaktól, mint például a szénbányá-
szat (lásd. Sumitomo és Furukawa), a hajógyártás, a se-
lyemgyártás, a villamos energia előállítása vagy a papír-
gyártás, egészen a banki szolgáltatásokig vagy az élet-
biztosításig terjedt ki. A könnyebb követhetőség érdeké-
ben jelen cikkben a Mitsubishi vállalatra, illetve annak 
felemelkedésére fogok részletesebben kitérni a szem-
léltetés céljából. 
A Mitsubishi zaibatsu alapítója Iwasaki Yatarō (岩崎 弥太
郎) volt, 1835–1885-ig élt, és a mai Kōchi prefektúra, az 
akkori Tosa-han legalsó szamuráj rétegéből került ki. 
Vezetői képességeit már korán felismerték, így bekerült 
a tartomány köztisztviselői elitjébe. Harminchárom éves 
korára kinevezték a Tosa-han ipari fejlesztéseiért és 
pénzügyeiért felelős ügynökség Nagasaki ágazatának 
igazgatójává. Ez az ügynökség foglalkozott akkoriban a 

Economy? Japan’s Multinational Enterprises” 2  című tanul-
mányában, miszerint: „New or Old – Postmodern All the 
Same?” Új és régi gazdasági szerkezet – a régi gazdasági 
struktúra és a poszt-modern mind egyformák? 
A japán gazdaság nem indult el robbanásszerűen a fej-
lődés útján a Második Világháború után. Az úgynevezett 
„Japán gazdasági csoda” alapját az a céltudatos gazda-
sági fejlődni akarás képezi, ami azzal kezdődött, hogy 
megnyitották kikötőiket 1858-ban. „Az ország azóta óriá-
si gazdasági és strukturális átalakuláson ment keresztül, 
mivel hagyományos mezőgazdasági berendezkedésből ala-
kult át modern, nehézipari hatalommá. Jellegzetes japán 
jelenség az a tény, hogy megpróbálták meglovagolni azt, 
hogy a magánszférában lévő vállalatokat felhasználják a 
nemzet által elérni akart ipari növekedés érdekében.” 3  Há-
rom fajta vállalattípus létezett már régen is; nyílt tulaj-
donú, részvénytársaság, és zártkörű vállalatok. Ezek kö-
zül a zártkörű típusnál a tulajdonjogot csak és kizárólag 
maga a vállalat alapítója és a családtagjai élvezhették. 
Ezek a különböző típusú vállalatok nem zárkóztak el az 
egymással való kereskedés területén. Sőt, felettébb sok-
szor léptek kapcsolatba egymással. Például egy „zártkö-
rű” pénzügyi vállalat látta el tőkével a „nyílt tulajdonú” 
ipari vállalatot. Néha a „zártkörű” vállalatok részvénytár-
saságok formáját vették át, de ilyen esetekben a részvé-
nyeket nem bocsájtották magánszemélyek részére; 
csak is a családtagok és a vállalattal közeli kapcsolatban 
állók válhattak részvénytulajdonossá.4  
Japánban a vállalatok ekkoriban megindult részvénytár-
saságokká avanzsálódása óriási méreteket öltött. Már a 
Meiji-restauráció idején megjelent a mai értelemben 
vett részvénytársasághoz hasonlító vállalati tömörülés, 
de az ebben a cégfajtában rejlő valódi lehetőségeket 
csak az 1880-as évekre tudták megfelelően kiaknázni. 
Akárki, aki akart, részvényekhez juthatott szabad 
adás-vétel útján – kereskedhettek a megvásárolt részvé-
nyekkel, és ez a japán ipari fejlődés számos területén az 
egyik alappillérré vált. Ezzel ellentétben viszont nyuga-
ton vajon miért nem terjedtek el a Japánban hagyomá-
nyosnak számító, zártkörű, családok kezében lévő válla-
latok? Miért inkább a részvénytársaságok képezik a nyu-
gati világ gazdaságának a fő alapját? A választ talán ab-
ban kereshetjük, hogy a családi alapú cégek nyugaton 

5 tsuruMi 1982: 881 MoriKawa 1995: 15.
2 KEnsy 2001.

3 MoriKawa 1995: 15.
4 MoriKawa 1995: 16.
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tartományra jellemző különleges áruk termelésének 
növelésével, Osakában történő értékesítésükkel, va-
lamint azzal, hogy a befolyt tőkéből hajókat és fegyvere-
ket vásároljanak a külföldi kereskedőktől. A Meiji-resta-
uráció után a Nagasaki kihelyezettséget bezárták, és 
Iwasakit az Osakai kihelyezett irodába küldték, ahol 
nem sokkal később igazgatóvá léphetett elő. Itt széles-
körű hivatalnoki tapasztalatra tett szert, átláthatta a kül-
földi, valamint osakai kereskedők és a tartományok pia-
ci ügyleteit. A hivatal gazdasági, pénzügyi segítséget 
nyújtott a tartományoknak a kereskedelem fellendítése 
érdekében.

Iwasaki osakai és nagasaki hivatali munkája során szá-
mos külföldi kereskedővel bonyolódott üzleti kapcsolat-
ba és nyerte el ezek bizalmát, ami később rendkívül jól 
szolgálta őt. Ezek után, mivel egy kormányrendelet ér-
telmében betiltották a tartományok által üzemeltetett 
vállalkozásokat, illetve a tartomá nyon belül pénzügyi 
megszorításokat kezdeményeztek, 1870- ben a tarto-
mányt vezető hivatalnokok az osakai hivatalt átalakítot-
ták egy Tsukumo Shōkai (九十九商会) nevű konszernné. 
Mivel Iwasaki vezette már az osakai ágazatot is, a Tsuku-
mo Shōkai igazgatói székébe is ő ülhetett. Az újonnan 
alakult konszern fő hatáskörébe a különböző hajózási 
és szállítási tevékenységek tartoztak, de ugyanúgy fog-
lalkozott külföldi kereskedelmi ügy letekkel, ahogy az 
elődje is. Mikor a Meiji kormány 1871-ben megszüntette 
a régi birtokrendszert és a mai prefektúra-alapú rend-
szer lépett életbe, Iwasaki többé nem tölthette be tarto-
mányhivatalnoki tisztségét. E helyett inkább egy függet-
len vállalattá alakította át a Tsukumo Shōkai-t; az új cég 
tulajdona mindössze két gőzhajó, és a Tsukumo Shōkai 
kevés, hátramaradt tőkéje volt.6 
1872-ben a Tsukumo Shōkai új nevet kapott a három 
vezetője, Kawada Koichirō, Ishikawa Shichizai és Naka-

csődbe ment az Ōno család, akik a társaság legfőbb pat-
rónusai voltak. Ezt követően állami támogatás hiányá-
ban nem voltak képesek fennmaradni, így 1875-ben fel 
is bomlott a vállalat, és így a Mitsubishi monopolhely-
zetbe tudott kerülni a belföldi hajózás/szállítmányozás 
területén.7  
Mint később kiderült, ez rendkívül kifizetődő volt a válla-
lat számára – megegyeztek a kormánnyal, hogy háborús 
időkben a katonák és a katonai ellátmány szállítását ők 
biztosítják, felállítanak egy állam által ellenőrzött szállít-
mányozó leányvállalatot, és alapítanak egy tengerésze-
ti-kereskedelmi iskolát. Cserébe a kormány hajókat 
adományozott a Mitsubishinek, valamint hatalmas álla-
mi támogatást, kölcsönöket, és támogatást ahhoz, hogy 
a hajójáratokat rendszeresen üzemeltessék. „A hajóállo-
mányt nagyjából 1.2 millió yenre, az állami támogatás 
mértékét pedig 2.2 millió yenre becsülték. (…) 
A Yokohama-Sanghai vonallal kezdve, a Mitsubishi számos, 
rendszeres, menetrend szerinti, külföldi hajóutat indított. 
1875-76-ban sikeresen megtette útját a legelső amerikai 
csendes-óceáni postai gőzhajójuk, majd ezt követően 
Nagy-Britanniai és egyéb távol-keleti járataik is. Belföldi ha-
józás tekintetében is sikeresek voltak; a fősziget északkeleti 
területei felé és Hokkaidōra is indítottak járatokat, körülha-
józva ezzel Japánt. Az 1877-es satsumai lázadás kitörése 
után ők biztosították a kormánynak a hadi szállítmányo-
zást, és ebből hatalmas bevételre, közel 1.2 millió yenre tet-
tek szert. 1877 végére a Mitsubishi hatvanegy gőzhajóval 
rendelkezett, (összűrtartalmuk 35.400 tonna volt), és mo-
nopolhelyzetet tudhatott magáénak a Japán hajózási ága-
zatban.” 8 
Megjegyzendő emellett, hogy a vállalatnak szüksége 
volt szénbányákra is, ahol a hajók üzemeltetéséhez 
szükséges szenet állították elő, így 1881-ben a takashi-
mai, majd 1890-ben a Hashima-szigeti szénbányát is fel-
vásárolták. Bár hatalmas bevételük és tartalékaik voltak 
a politikai-kereskedelmi tevékenységükből adódóan, 
sarkalatos pont volt az állam támogatásától való függő-
ségük is.
Mikor a mamutvállalat a tevékenységi kör bővítésére 
szánta el magát, a hajózáson, szállítmányozáson, raktá-
rozáson és biztosításon kívül különböző egyéb terüle-
tekre is betört, mint például a papírgyártás, acél- és 
üveggyártás, különböző elektronikai berendezések 
gyártása, ingatlanértékesítés és olajfinomítás. Az idő-
ben előrehaladván végül három nagy gazdálkodó egy-
ségre oszlottak. Az első, a pénzügyi szektorban, a Mitsu-
bishi Bank (1919). Ezt követte a Mitsubishi Corporation 
1950-ben, ami jelenleg Japán legnagyobb általános ke-
reskedelmi társasága. A másik divízió a Mitsubishi He-

6 https://www.mitsubishi.com/en/profile/history/outline/ (megtekintve: 2021. 05. 06.) 7 https://www.mitsubishi.com/en/profile/history/outline/
(megtekintve: 2021. 05. 06.)
8  MoriKawa 1995: 15.

9 loniEn 2007: 7.
10 tsuruMi 1982: 87.

gawa Kamenosuke után; mivel mindhármuk nevében 
szerepelt a kawa (川) írásjegy, az új vállalat a Mitsukawa 
nevet kapta. 1873 márciusában Iwasaki újból megvál-
toztatta a vállalat nevét, ezúttal Mitsubishi Shōkai-ra. A 
név abból ered, hogy a három gyémánt Tsukumo Shō-
kai logójában már a kezdetek óta megtalálható volt. Mi-
kor 1874-ben a vállalat Tōkyōba költözött, a név újbóli 
megváltoztatásra került, amikor a vállalat kormányzati 
megbízást kapott az 1874-es Tajvani Japán Expedíció 
tagjainak és ellátmányának a szállítására; Mitsubishi Jō-
kisen Kaisha (三菱蒸気船会社) lett, azaz Mitsubishi Gőz-
hajózási Társaság. Iwasaki már az elején leszögezte; ez a 
vállalat más, mint a többi, közös tulajdonban lévő válla-
lat. Annak ellenére, hogy vállalat formájában valósul 
meg, valójában az Iwasaki család saját vállalkozása, és 
akármilyen probléma vagy kérdés merül fel a vállalaton 
belül, minden esetben az elnök hatáskörébe tartozik a 
döntéshozatal. A vállalat ezután 1875-ben a Yūbin Kisen 
Mitsubishi Kaisha (郵便汽船三菱会社), azaz Mitsubishi 
Postai Gőzhajózási Társaság nevet vette fel.
Iwasaki hajózási vállalata azért tudott ilyen gyorsan fej-
lődni, mert nagyban élvezte a kormány támogatását. Az 
állam rendkívül fontosnak tartotta az országon belüli 
szállítmányozást, az ellátmány folyamatossága és a pos-
tai küldemények kézbesítésének gyorsasága miatt, és 
az által, hogy japán hajózási vállalatokat bíztak meg 
ezekkel a feladatokkal, meg tudták kerülni a külföldi ha-
józási/szállítmányozási társaságokat is. Számos esetben 
ezek a hajók katonákat is szállítottak, ha valamelyik tar-
tományban zendülés tört ki, vagy a kormánynak külföldi 
katonai jelenlétre volt szüksége. A Mitsubishi Postai 
Gőzhajózási Társasággal egy időben jelen volt a piacon 
a Nihon-koku Yūbin Jōkisen Kaisha (日本国郵便蒸気船会
社), a Japán Nemzeti Postai Gőzhajózási Társaság, amit a 
Japán állam a gazdag családoktól kikényszerített adóbe-
vételekből alapított, és hatalmas állami pénzeket fektet-
tek bele a fenntartásába. De a megfelelő vezetés és 
stratégia hiányából és abból kifolyólag, hogy a társaság 
rá volt kényszerülve, hogy túlzott mértékben támasz-
kodjon az államra és a tőle származó támogatásra, bel-
ső viszályok alakultak ki az igazgatótanácsban, és idővel 
így nem voltak képesek kiszolgálni az állam igényeit. Mi-
kor a kormány felkérte a hajózási társaságot, hogy biz-
tosítsa a szállítást a Tajvani Expedíció során, a Nihon-ko-
ku Yūbin Jōkisen Kaisha nem tudott eleget tenni a kor-
mány kéréseinek, így az a Mitsubishihez fordult segítsé-
gért, akik készséggel biztosították az államnak a szüksé-
ges hajókat. Másrészről, míg a Mitsubishi egyre inkább 
kezdte élvezni a kormány bizalmát, a Nihon-koku Yūbin 
Jōkisen Kaisha pénzügyi süllyesztőbe került azáltal, hogy 

avy Industries, aminek leányvállalatai a következők; a 
Mitsubishi Motors, a jól ismert autómárka gyártója, akik 
nem mellesleg Japánban a hatodik legnagyobb gépko-
csigyártó vállalat jelenleg. A Mitsubishi Atomic Industry, 
egy nukleáris energiavállalat, a Mitsubishi Chemical, egy 
vegyi anyagokat előállító részleg, a Mitsubishi Power Sy-
stems, egy villamosenergia-termelő leányvállalat, és a 
jól ismert Nikon Corporation, akik fényképezőgépekre, 
optikára, és különböző képalkotó berendezések fejlesz-
tésére és tervezésére szakosodtak.
Az Első Világháború idején a zaibatsuk biztosították a ka-
tonai ellátmány folyamatosságát. Lényegében azért 
tudtak előretörni a piacon, mert több európai ország is 
kivonult a világkereskedelemből a háborúk idején.9  A II. 
Világháború után két irányelv fogalmazódott meg, ami 
nagy hatással volt a japán gazdaságra, ipari struktúrára 
és vállalati magatartásra. Ezt a két irányelvet az ameri-
kai megszálló erők mondták ki; az egyik a zaibatsuk tel-
jes feloszlatása volt, míg a másik a vezető pozíciókban 
lévő döntéshozó személyek eltávolítását mondta ki.10  Az 
amerikaiaknak azért állt érdekében a zaibatsuk felbom-
lasztása, hogy azok ne tudjanak fegyverellátmányt kül-
deni a japán hadseregnek. A megszálló erők azért köve-
telték, hogy a vezető családok lemondjanak pozíció-
jukról, hogy a leányvállalatok, amik hierarchiában alat-
tuk helyezkedtek el, függetlenedjenek az anyavállalat-
tól. Ez a megszokott rendszer annyira gyökeret eresztett 
Japánban, hogy még az amerikai megszálló erők sem 
tudták teljesen feloszlatni ezeket a konglomerátumo-
kat. A háború leverése után a nagy zaibatsu-vállalatok 
tulajdonát a megszálló erők lefoglalták, mint ellenséges 
vagyont. Mivel az Amerikai Egyesült Államok úgy látta, 
ez a fajta családi alapú monopol zaibatsu-szerkezet sérti 
a piaci versenyt (az erősebb, vagyonosabb családok 
sakkban tartották a kisebb zaibatsukat, amik így nem 
tudtak fejlődni, csődbe mentek, és sokan inkább elsze-
gődtek gazdagabb családok zaibatsuiba fizetett alkal-
mazottnak), megkezdték annak fölszámolását. 
Ha ezt a rendszert próbáljuk megérteni, szót kell ejte-
nünk még arról, hogy az egyes zaibatsuk közötti kötelé-
kek valójában milyen szorosak is voltak. Általánosnak 
számított például, hogy a vállalatok résztulajdonosai 
voltak egymásnak. Az sem ment ritkaságszámba, hogy 
az egyik vállalat igazgatótanácsában a másik vállalat 
embere is helyet foglalhatott, ilyen módon sokféle infor-
mális csatornára is hagyatkozhattak egymás közt.
A megszálló erők Japánt egy újfajta rendszer megalkotá-
sára ösztönözték. Ez a fajta rekonstrukció az 1950–
1953-ig tartó Koreai Háború miatt tarthatott számot ek-
kora támogatásra, valamint abból kifolyólag, hogy Japán 

Iwasaki Yatarō
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igen közel helyezkedik el Kínához, ami stratégiai szem-
pontból igen előnyös volt az amerikaiak számára. A ké-
sői ’50-es években a Mitsubishi és a Mitsui vállalat újjá-
alakult, amit sokan úgy véltek, mint a zaibatsu újjászüle-
tése. Mindazonáltal ez már nem a hagyományos érte-
lemben vett zaibatsu volt, hanem a háború utáni idő-
szakra jellemző újfajta csoportosulás, a keiretsu. A keire-
tsu fő újítása abban rejlett, hogy itt nincs monopolhely-
zetben lévő, centralizált anyavállalat, a tagvállalatok 
közt szabadon folyik a kereskedelem, az információcse-
re, közös projekteket indítanak az együttes célok meg-
valósítása érdekében.11 
A megszálló erők Japán demilitarizálása mellett a cégek 
dekoncentráltságára is figyelmet fordítottak: eredetileg 
1200 céget akartak dekoncentrálni, majd ez a szám ké-
sőbb 325-re csökkent, de végül csak 28 vállalatot szá-
moltak fel teljesen. Azok a nagy kereskedelmi vállalatok 
is, amiknek közük volt a Mitsubishi és Mitsui kong-
lomerátumokhoz, köztük voltak, de ez elsősorban in-
kább a villamosenergia-vállalatokat érintette, nem a 
gyártással/termeléssel foglalkozó cégeket. Mindazonál-
tal a zaibatsu-szerkezet koncentráltsága nem jelent meg 
újból. Az anti-monopólium intézkedések hatására egy 
újfajta lehetőség nyílt a külső erők számára, és az a tény, 
hogy a háború idején tevékenykedő gazdasági vezető-
ket kényszerű visszavonulásra bírták új, időközi lehető-
ségeket nyitott az ötletesebb, kreatívabb vállalkozók 
számára. Példaképpen a nagy, háború utáni vállalatok, 
mint amilyenek a Toyota, a Honda és a Sony, nem kö-
tődtek semmilyen szálon a háború előtti konglomerátu-
mokhoz. Létrejött a vállalkozások rekonstrukciója egy 
újfajta hálózat formájában, miszerint a cégek nagy ban-
kok, illetve pénzügyi társulások körül működnek. Ezek a 
csoportosulások lettek keiretsu néven ismertek.12 
A keiretsuknak két fő fajtája létezik: vertikális és horizon-
tális. A vertikális keiretsu a tagvállalatok egymáshoz ké-
pesti viszonyára és szerveződésére koncentrál termelé-
si és terjesztési szempontból, míg a horizontális keiretsuk 
a szervezetek és iparágak közti kapcsolatot jelentik. Eze-
ket a szervezeteket és iparágakat általában egy bank 
vagy egy központi vállalat finanszírozza és igazgatja. 
Maga a keiretsu-szerkezet rengeteg előnnyel és hátrá-
nyokkal is rendelkezik. Fő előnyei közt szerepel az, hogy 
ez a rendszer felel mindazért az összekötő kapcsolat-
rendszerért, ami az együttműködő vállalatokat össze-
hangolja. Ebből következik, hogy a leányvállalatok ke-
vésbé cselekednek opportunista módon, és hosszútá-
von nagyobb ösztönzést érnek el a profitnövelés érde-
kében. A nyugati szemszögből tekintve, ahogy az anya-
vállalat köré épül az egész keiretsu-rendszer, monopo-

rancsot kapott a vállalat feloszlatására, a leányvállalatot 
újra Nippon Electric Company néven szervezte újjá. 
Az ’50-es években az NEC érdekelt lett az akkoriban tel-
jesen új piaci illetve tudományos területeket meghódító 
számítógépes technológiai fejlesztésekben. 1958-ban 
egy saját, nem IBM szabványú számítógépet is megal-
kottak, ami korszakalkotó volt az informatika történel-
mében (NEAC-1101 komputer). A ’60-as évek elején az 
NEC egy együttműködési stratégiát kezdeményezett 
egy amerikai informatikai vállalattal, a Honeywell-lel, 
melynek lényege az volt, hogy az amerikaiak megosztot-
ták velük az informatikai kutatásaik részleteit és ered-
ményeit, ezért cserébe biztosították számukra, hogy 
termékeiket a japán piacon is értékesíthetik. Ennek a vi-
rágzó együttműködésnek az eredménye a híres Honey-
well H200 számítógép, mely már az IBM akkori csúcsgé-
peivel is felvehette a versenyt. Ezen kívül a ’60-as évek-
ben a vállalat külföldi befektetéseket folytatott és to-
vább terjeszkedett, egyre nagyobb szerepet magáénak 
tudva a világgazdaságban. Az 1964-től 1984-ig tartó 
húsz évben hatalmas profitnövekedés volt megfigyelhe-
tő, a vállalat teljes bevétele 270 millió dollárról 8 milliárd 
dollárra nőtt, melynek 35%-át a külföldi befektetéseik 
képezték.14 
1981-ben megalakult az NEC Electronics, Inc. leányválla-
lat, ami áramköröket és félvezetőket gyártott illetve ér-
tékesített az Amerikai Egyesült Államok területén. 1996-
ban egyesült az NEC és a Packard Bell informatikai válla-
lat, így Packard Bell NEC néven folytatták tevékenységü-
ket. 1998-ban az NEC felvásárolta a Packard Bell tulajdo-
nának nagy részét, mivel nyilvánosan felvásárolhatóak 
lettek a részvényei.
Jelenleg a Kaoru Yano igazgatása alatt működő NEC fő-
leg informatikai rendszerek kiépítésével, számítógépes 
termékek gyártásával és értékesítésével, és elektron-
mikroszkópos eszközök gyártásával és fejlesztésével 
foglalkozik. Közel 166.800 főt foglalkoztatnak nemzet-
közileg, és 44 országban működő, egységesen 328 le-
ányvállalattal büszkélkedhetnek.
Mindent összevetve, az NEC sikere abban rejlik, hogy a 
vállalat már az alapítása óta kiváló igazgatással és gaz-
dasági stratégiával rendelkezett. A kezdeti löketet az ad-
ta meg, hogy a nyugati országok sikerét vették alapul, és 
a vállalati stratégiát ennek megfelelően alakították ki, 
megcélozva a konkurens által elért eredményeket. Min-
dig az volt a legfőbb cél, hogy a vállalat a világgazdaság-
ban is nagy szerepet tudhasson magáénak. Alapvető 
stratégiájuk a különböző divízióik és leányvállalataik ki-
építése óta, hogy minőségi termékeket állítsanak elő a 
tömegtermelés helyett.

11 McKEnziE – lEE 2006: 128. 14 KiPPing 2003: 141.
15 lincoln – gErlach 2007: 52
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lisztikusnak tűnhet. A trösztellenes politika szerint ez a 
fajta berendezkedés sértheti a szabadpiaci versengést. 
Jelenleg hat fő keiretsu működik: a Mitsubishi, a Mitsui, a 
Sumitomo, a Fuyo, a Dai-Ichi Kangyo, és a Sanwa. A Su-
mitomo Group leányvállalatai az Asahi sörfőzdék, a 
Hanshin railway, a Keihan railway, a Nankai railway, a 
Mazda, a Nippon Electric Company és a Nippon Koei.
A Nippon Electric Társulást (Nippon Electric Limited 
Partnership) Kunihiko Iwadare és Tajeshiro Maeda ala-
pították 1898-ban. A Miyoshi elektronikai berendezése-
ket gyártó vállalattól vásároltak létesítményeket illetve 
berendezéseket, hogy megkezdhessék tevékenységü-
ket. A mai értelemben vett Nippon Electric Company (a 
cégforma korlátolt felelősségű társaság volt) 1899-ben 
kezdte meg működését. Megjegyzendő, hogy a külföldi 
tőke Amerikából, a Western Electric Company-től nagy-
ban hozzájárult a fejlődésükhöz. Az amerikaiaknak ér-
dekében állt ez a fajta külföldi tőkebefektetés, mivel ér-
dekeltek voltak a japán telefonrendszerek, illetve kap-
csolási rendszerek technológiáját illetően. Ez egy törté-
nelmi jelentőségű külföldi befektetés volt, mivel ez volt 
a legelső példa arra, hogy egy japán vállalat egy nyugati 
vállalattal való közös együttműködésre adja a fejét.13  
Az 1900-as évek hajnalán az NEC a kínai illetve koreai 
piacokra is betört, és az 1910-es évekig folyamatos be-
vétel-növekedés volt megfigyelhető. Kulcsfontosságú 
volt tehát az NEC sikerében a külföldi befektetés szük-
ségessége ebben az időszakban. 1920-ban olvadt be a 
vállalat a Sumitomo Group-ba, és ez a közös vállalkozás 
is sikeresnek bizonyult; villamosvezetékeket illetve 
elektromos kábeleket kezdtek gyártani. Négy évvel a 
beolvadást követően megkezdték bővíteni a kínálatu-
kat; rádiókat és adó-vevő berendezéseket is elkezdtek 
gyártani.
Mikor az International Western Electric (A Western 
Electric Company nemzetközi divíziója) beolvadt az In-
ternational Telephone and Telegraph amerikai termelő 
nagyvállalatba (amit abban az időben kereszteltek át In-
ternational Standard Electric névre), a japán állam köte-
lezte az ISE-et, hogy 15%-os résztulajdonukat vigyék át 
az NEC-től a Sumitomo-nak. A II. Világháború után az 
NEC tulajdonát, vagyonát, létesítményeit és berendezé-
seit lefoglalták, mint ellenséges tulajdont. Ez magában 
foglalta az amerikai International Standard Electric sa-
ját, 15%-os résztulajdonát is (!). 1943-ban a Sumitomo 
teljes irányítása alá vette az NEC-t, átnevezve azt Sumi-
tomo Communication Industries-szá. A háború alatt mi-
vel gyáraik heves bombázásnak voltak kitéve, ideiglene-
sen be kellett szüntetniük a termelést. A vereség után 
mivel a Sumitomo – a többi japán vállalattal együtt – pa-

A zaibatsu-keiretsu rendszert leginkább azok tagjai, a vál-
lalatok stratégiája, felépítése és történelme alapján is-
merhetjük meg. De vajon minek köszönhették ezek a tő-
kés családok és vállalataik, hogy még a mai nagyvállala-
tok közül is sokat az ő nevük fémjelez? Mindez a jól ki-
gondolt üzleti stratégiának és a megfelelő mértékű koc-
kázatvállalásnak köszönhető, illetve annak, hogy a régi 
japán vállalatok teljesen új ipari területeket tudtak meg-
hódítani az ország ipari fejlődésének előrevitele érdeké-
ben, és még a nyugati megszállás előtti vállalati beren-
dezkedést (zaibatsu) valamilyen formában át tudták 
menteni, át tudták alakítani egy modern rendszerré (ke-
iretsu), melynek mozgatórugója ezáltal a múltban kere-
sendő. Ha ezeknek a rendszereknek a gyökereihez nyú-
lunk vissza, a jelenlegi japán vezetés intenzitásának és a 
japán gazdaság életerejének eredetét lelhetjük meg.
Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy Japán az első 
nem-nyugati ország, mely elindult az iparosodás útján, 
így ez az ország egy kiváló tesztalany volt a gazdasági 
fejlődés alternatív modelljére nézve. A körültekintő 
megfigyelők sem mind értenek egyet a sajátosságokkal, 
azonban a legtöbben egyetértenek abban, hogy Japán 
fejlődése nem csupán egy konvergens modernizáció 
eredménye – a gazdasági, politikai és szociális intézmé-
nyeik tükrözik Japán sajátos történelmi jellegzetessége-
it, és nem csupán a nyugati országok intézményrend-
szerét másolják le.15  
A japán szervezet-hálózatok evolúcióját alapvetően há-
rom szakaszra oszthatjuk fel. Az első szakasz, mely a 
Meiji-kortól nagyjából az 1920-as évek végéig tart, szem-
tanúja volt a zaibatsu kialakulásának és fokozatos feltö-
résének. Az iparosodás korai éveiben Japánnak szembe 
kellett néznie azokkal a problémákkal, melyekkel akár-
melyik másik fejlődő gazdaság is küzdött. Kiapadt forrá-
sok, elsősorban tőkehiány, és a képzett technikai sze-
mélyzet hiánya szükségessé tette a meglévő források 
hatékony elosztását a gazdaságilag és stratégiailag fon-
tos iparágakban.
A fejlődés második szakasza – mely a háborús időkben 
zajlott le – az alapoktól kezdve alakította át a japán gaz-
dasági rendszert és annak hálózati struktúráját. Az alap-
vető kapcsolat az állam és az ipar közt drasztikusan 
megváltozott ez idő alatt, ahogy a forráselosztás centra-
lizált irányítását megvalósították. 1940-re a Japán ipar 
egy terv szerint működő gépezetté vált, ami vertikális 
termelőrendszerek köré strukturálódott, melyeket álla-
mi intézmények irányítottak. A középszinten kulcsfon-
tosságú vállalatok és ipari társaságok helyezkedtek el, 
az alsóbb szinteken pedig a közép-és kisméretű vállal-
kozások.16  

12 JansEn 2002: 688.
13 http://www.nec.com/en/global/about/history.html (megtekintve: 2021. 05. 06.)
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A harmadik fejlődési szakasz akkor jött el, mikor Japánt 
legyőzték a II. Világháborúban. Bár a Megszállás első 
éveiben megvalósított gazdasági reformok Ja pán de-
mokratizálására irányultak, a reformok ha ma rosan egy 
sokkal sürgetőbb célra irányultak: újra építeni a gazda-
ságot a kommunista terjeszkedés meg állításának érde-
kében. A késő 1940-es évektől az 1980-as évekig tartó 
periódusban megfigyelhető a vállalati hálózatok roha-
mos kiépülése és fejlődése egy integrált vállalatirányítá-
si rendszer keretei között, melyben megjelentek a japán 
vállalati élet jellegzetes elemei: az élethosszig tartó fog-
lalkoztatás, központi banki kötelékek, az alvállalkozói 
kapcsolatok és az ipari-politikai közös döntéshozatal. 
Ennek az újragondolt, tudatosan felépített rendszernek 
a sikere és a japán gazdaság magas növekedési arányai 
bizonyítják, hogy ez a rendszer az alapvető formájában 
képes működni az elkövetkező három évtizedben. 
Mindazonáltal ennek a szerkezetnek a sikeressége azt is 
magával hozta, hogy a vállalatoknak olyan szigorú sza-
bályokat is el kellett fogadniuk az üzleti tevékenységek-
kel kapcsolatban, melyek nem minden esetben szolgál-
ták az ő érdeküket, vagy stratégiailag nem a legcélsze-
rűbb megoldásokat kínálták.17  A közös cél megvalósítá-
sa érdekében hoztak döntést a tagvállalatok: minden 
esetben alárendelték a saját érdekeiket egy nagyobb 
terv megvalósításának céljából. Jól ismert néhány japán 
közmondás is, melyeket a keiretsun belüli kapcsolatok 
leírására is használtak: például 血は水よりも濃い – „a vér 
nem válik vízzé”, vagy 同じ釜の飯を食った仲間 – „a csa-
pat minden tagja ugyanabból a tálból eszik”.
A század végére az elért eredmény egy intézményesített 
mintára kiépített vállalati kapcsolatrendszer lett, amely 
lényegesen más, mellyel Japán a kezdeti időszakban 
rendelkezett, viszont ebben a szerkezetben a fejlődő 
hálózati struktúrák is már meglévő szabályokra épültek 
és kigondolt stratégia szerint valósultak meg. A történel-
mi örökség és a kortárs Japán-specifikus környezet ke-
veredése adta a lehetőséget arra, hogy Japánban a kapi-
talizmusnak egy rendkívül sajátos formája valósulhatott 
meg, fejlődhetett ki az országban. Ez a fajta kapitaliz-
mus nem a független finanszírozók támogatásain és be-
fektetésein alapult, hanem a stratégiailag fontos üzleti 
partnerek tulajdonjogain/tulajdonlásán. Olyan szerke-
zet, melyben fontos szerepet játszott a jellegzetes ter-
melési és fejlesztési rendszer, melynek alappilléreit a 
nagy gyártók köré vertikálisan csoportosuló beszállító 
és forgalmazó hálózatok képezik. Meglehetősen külön-
bözik az effajta Japán-specifikus kapitalizmus és terme-
lési rendszer, mely Japán nyugati kereskedelmi partne-
reire (elsősorban az Egyesült Államokra) jellemző. Olyan 

17 lincoln – gErlach 2007: 53.

üzleti hálózat volt ez, mely az eltelt évek során rendkívül 
sok mindent elért, és olajozott gépezetként tudott mű-
ködni. A következő részben a modern keiretsu-szerkezet 
kialakulásával ismerkedünk meg, a jelenkori japán gaz-
daságba való beágyazódásával és attribútumaival.
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Miért is kontroverz és aktuális a jelen téma? – a ja-
pán gazdasági növekedés, ami „szép és jó” Japán-
ban, amelynek azonban megvannak az árnyoldalai, 
és áldozatai is…

A modern kori, II. Világháborút követő, a XX. szd. máso-
dik felére jellemző „ázsiai gazdasági csoda” motorja-
ként szolgáló Japánnal kapcsolatosan az egyetemi ta-
nórákon1  általában a gazdasági növekedés volumene 
kerül említésre. Az, hogy 1951–1955 között a japán gaz-
daság növekedése 8,6%-ot, 1955–1960 között 9,1%-ot 
ért el. Míg az 1950-es években a hajógyártás, az acél-
ipar, az energetika és vegyipar fejlődött erőteljesen, ad-
dig az 1960-as években a járműgyártás, a háztartási és 
szórakoztató elektronika, mezőgazdasági gépek fejlő-
dése volt jellemző. Amíg az 1970-es évekre az ország vi-
lágelsővé vált a hajó-, televízió-, és rádiógyártás terén, 
végül az olajválság hatására az 1980-as években az 
energia-, és alapanyagszegény ágazatokban, mint az 
autógyártás, high-tech videók, számítógépes chipek, 
mobiltelefonok és videojátékok előállítása terén vált út-
törővé. Ugyan nem a világháború utánra, hanem a vi-
lágháború előtti időszakra jegyzi meg Völgyi Katalin 
könyvében2 azt, hogy a japán ipar egyik nagy világújítá-
sa volt a műselyemgyártás feltalálása és kivitelezése, 
ami ugyan az adott időszakban volt a japán gazdaság 
húzóágazata, azonban a későbbiekben is megmaradt 
az ország egyik vezető kiviteli cikkének, maga a műse-
lyemgyártás technológiája pedig megágyazott a későb-
bi Japán, eredetileg vegyipari alapokon nyugvó gazda-
sági fejlődésének. Mindez pedig lehetővé tette a Hidasi 
Judit által is megemlített3 „Cool Japan” társadalmi szlo-
gent a XXI. században.
A Japánról kialakított „szép és jó” képből azonban hajla-
mos az ember kifelejteni azt, hogy egy ilyen mértékű 
gazdasági-társadalmi fejlődés bizony áldozatokkal is 
járhat. És pont erről szól egy, 2020-ban a Berlini Film-
szemlén debütáló, a mozikba a legtöbb országban 
azonban csak 2021-ben megjelentetni tervezett film, a 

Áldozatiság Japánban:
A Minamata-öböl és a Minamata-betegség esete 
A JAPáN gAZdASágI NöveKedéS áLdOZATAI, A „400-AS SZámú mAcSKA” TRAgédIáJA, 
A JAPáN ALTeRNATÍv vITAReNdeZéSI JOg éS A KöRNYeZeTJOg SAJáTOSSágAI, éS egY 
2020-bAN debüTáLÓ, AZONbAN 2021-Re TeRveZeTT dOKumeNTARISTA JáTéKFILm

Írta: Vadász Fruzsina

Minamata4 is. A jelen írás emiatt is rendelkezik aktuali-
tással a cikk írása (2020-ban) és a tervezett megjelente-
tése (2021-ben) idején.

A filmről, de csak röviden…

A film egy nemzetközileg elismert, a II. Világháborút is 
megjárt fotóriporter, William Eugen Smith (1918–1978) 
és japán felesége, Aileen Mioko Smith életének legmeg-
határozóbb időszakát dolgozza fel 1971–1974 között, 
amikor azon fényképek készültek, melyek később a vi-
lághírűvé vált, 1974-ben megjelentetett „A warning to 
the world …. Minamata” című könyvben foglaltak helyet, 
a MAGNUM Fotóügynökség gondozásában.5 Ezen négy 
év alatt a páros a Kumamoto Tartományban, a Mina-
mata-öbölben található furcsa egészségügyi anomáli-
ákról, egy halálos, az idegrendszert és az egész testet 
megtámadó, szerzett és veleszületett betegségről, a 
Minamata-öbölben működő, gyanús tevékenységeket 
folytató vegyipari vállalat, a Chisso Gyár működéséről, 
és a mindehhez fűződő társadalmi megmozdulásokról, 
tűntetésekről készített fényképfelvételeket, amelyeket 
a nemzetközi sajtó is publikált. Az ő kezük nyomán ké-
szült el az a fénykép is, talán a leghíresebb az összes kö-
zül, amit a „Minamata Pieta” becenévvel szoktak illetni.

1 FarKas 2018.
2 Völgyi 2015.
3 hiDasi 2016.

4 Minamata. https://www.imdb.com/title/tt9179096/ 
5 MagnuM Photos 1972. https://www.magnumphotos.com/newsroom/
health/w-eugene-smith-minamata-warning-to-the-world/
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selkedésformák nem a racionalitás, hanem a szemé-
lyes érzelmi kötöttségek által vannak megszabva, a cél 
pedig nem a konfrontáció, hanem a kooperáció. A ha-
gyományos polgári vitarendezés elemei voltak a „valós 
csapás” (jittai) és a „valós körülmények” (jitsujō), amelye-
ket bizonyítani kellett ahhoz, hogy az ügyet lehetőleg 
„arcvesztés” nélkül, és lehetőleg nem-bírósági („nem- 
peres eljárás”) úton, kompromisszumos és kontra-
diktórikus módon kezeljék. rahm szerint ezeknek a fo-
kozatai voltak: 1.) Közös Beszélgetés (hanashiai), 2.) Barát-
ságos Elintézés (jidan), 3.) Közvetítés (assen), 4.) Bíróságon 
Kívüli vagy Bírósági Egyezség (wakai), 5.) Békítés (chōtei). 
Katja Funken15  mindezeket kicsit eltérőbben osztályoz-
ta: 1.) Békítés (chōtei); 2.) Kompromisszum (wakai); 3.) 
Döntőbíróság (chusai). A japán környezetjog a vitákat a 
chusai eljárás során kezeli, amely legfelsőbb jogforrása 
a Japán Polgári Törvénykönyv (JPTK) VIII. Fejezet 786-
805. Cikk., amely alsóbb jogforrási szinten kiegészül a 
Közszennyezéseket érintő Vitarendezési Törvénnyel,16  

ami előírja, hogy a központi és a megfelelő helyi-prefek-
turális bizottságoknak a feladata a viták kezelése. A 
„chusai” szó jelentése „döntés a közepén”, ami a kettő fél 
igényei közötti távolság felének felel meg, egymásnak 
fokozatos kompromisszumok nyújtásával. Viszont pont 
ez az eljárás az, amit a legkevésbé kedvelnek az átlag-
polgárok a belföldi ügyintézéseik során, mivel hasonló-
an a bírósági peres eljárásokhoz, magában foglalja egy 
harmadik fél általi rendezésnek az előírását. A bírósági 
peres eljárásoknál is népszerűtlenebb, mivel az eljárás-
ból hiányoznak azok a biztonsági és eljárási fék-szabá-
lyok, amelyek a bírósági peres eljárásnál megvannak.

a „400-as számú macska” tragédiája – tényállás-
és eljárástörténet…

A „400-as számú macska” egy, a Minamata-betegség tü-
neteit felmutató, acetaldehid-gyártásból visszamaradt 
vizet ivó macska volt, akinél 1959. okt. 7-én, Dr. Hajime 
Hosokawa organikus higanytól származó mérgezést ál-
lapított meg. A macska később elpusztult.
Az eset jogtörténeti tényállása 1932-ig nyúlik vissza, 
amikor a korszak legnagyobb mennyiségű acetaldehi-
det előállító japán gyára, a Nihon Chisso Hiryo Kabushi-
ki Gaisha, Hikoshichi Hashimoto döntése alapján, a 
gyártáshoz katalizátorként elkezdett higanyt alkalmaz-
ni, amit megtisztítatlanul eresztettek vissza a Minama-
ta-öbölbe, ami nemcsak a tengerbe terjedt tovább, ha-
nem a Yude-folyóba is, a vízben pedig organikus higany 
kezdett el szintetizálódni.

 
A folyamatot a gyár évtizedekkel később, 1968-ban 
hagyta abba. Az esetet elemző független szakértők által 
írt leghitelesebb tanulmány17  szerint az esetnek 2013-
ban 2273 elismert (akkreditált) áldozata (betege) volt, 
ugyanezt az adatszámot a Japán Környezetvédelmi Mi-
nisztérium18  2977 főre adta meg ugyanezen év májusá-
ban, a tényleges megbetegedések száma azonban ma-
gasabb.
Az eset azért tragikus, és jogtudományi szempontból 
kiemelkedő, mert ugyan a szennyezés tüneteit már rég-
óta tapasztalta a helyi lakosság – az 1950-es években 
„őrült halakról”, repülni nem tudó, „őrült madarakról”, 
bűzlő kagylókról és fiatalon elpusztuló „őrülten táncoló 
macskákról” számoltak be a helyi lakosok –, a jittai csak 
1956 áprilisában (ápr. 21. és ápr. 29.) következett be (a 
Chisso Kórházba került egy 5 éves és 11 hónapos lány 
járási- és beszédzavarokkal, akit a hasonló tüneteket 
mutató, 2 éves és 11 hónapos húga követett), viszont a 
jitsujō csak sokkal később, 1968-ban került megállapí-
tásra, amikor a Japán Kormány hajlandó volt elismerni 
a Chisso Gyár működése és a megbetegedések közötti 
ok-okozati összefüggéseket. 1956. máj. 28-án létrejött a 
Minamata Különös Betegség Ellenlépés Bizottság,19 aug. 
24-én pedig a Kumamoto Egyetem Orvostudományi Isko-
lájának a különleges kutatócsoportja, amelyek kezdemé-
nyezték és kérvényezték az Élelmiszer-Tisztasági Törvény 

15 FunKEn 2003.
16 Public Pollution Dispute Settlement Act
17 yoriFuJi – tsuDa – haraDa 2013: https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/
KMUF4XABDP 

18 Ministry of the Environment, Japan: Lessons from Minamata Disease and Mercu-
ry Management in Japan. 2013. https://www.env.go.jp/chemi/tmms/pr-m/mat01/
en_full.pdf
19 Minamata Strange Disease Countermeasures Committee

Az „Uemura Tomoko-t Édesanyja Fürdeti” című képet 
1972-ben készítették, a képen a magatehetetlen, Mina-
mata-betegségben szenvedő lányt, Uemura Tomokót 
édesanyja, Uemura ryoko fürdeti az ölében.6  Tomoko 
tragédiája, annak szimbolikus volta miatt is kiemelen-
dő, ugyanis a lány a betegség veleszületett változatá-
ban szenvedett, mivel édesanyja a várandóssága idején 
evett a mérgezett halból. Az édesanyát érintő fertőzés 
a placentán áthatolva az édesanya helyett a magzatot 
támadta meg, és Tomoko születésével a fertőzés el is 
hagyta édesanyja testét, aki így később további hat 
egészséges gyermeknek, öt lánynak és egy fiúnak adott 
életet. Tomokót emiatt a családja „kincs gyermeknek” 
nevezte el. 1976-ban, nem sokkal a nagykorúvá válási 
ünnepsége után hunyt el.7  A fényképeket készítő páros 
egy yakuza-támadás miatt volt kénytelen az USA-ba 
költözni, ugyanis W. E. Smith súlyos, a belső szerveit is 
érintő fizikai támadást szenvedett el, apró célzásként 
arra vonatkozólag, hogy a további, Chisso Vállalat mű-
ködését kompromittáló munkássága kevésbé kívána-
tos a Minamata-öbölben. W. E. Smith a sérülés szövőd-
ményeibe halt bele 1978-ban.8  A képek szerzői jogait 
egy kivételével, az említett „Uemura Tomoko-t Édesanyja 
Fürdeti” című kép kivételével az Aileen Archive Ltd. kezeli. 
Ez utóbbi jogosultságai ma az Uemura családot illeti 
meg.9 

Egy nemzetközi-jogilag és orvostudományi szempont-
ból is kiemelkedő, évtizedeken át tartó jogeset…

A japán belső jogban ritkák azok a jogesetek, amelyek 
nemcsak egy betegségnek, hanem egy nemzetközi 
egyezménynek is a névadói, és amelyek mindemellett 
a nemzetközi vegyész-, és orvostudomány tudásbázi-
sát, alapelveit is megváltoztatták. A tárgyalt eset pont 
ilyen. Az ENSZ Környezetvédelmi Program Kormány-
zótanácsa által 2009-ben útjára bocsátott egyezmény 
a „Minamata Egyezmény” nemzetközi becenevet viseli 
magán, és az iparilag alkalmazott higany gazdasági te-
vékenységek alóli fokozatos kivonásáról rendelkezik, 
2017. aug. 16-án lépett érvénybe.10

Magával az esettel a nemzetközi figyelem 1972-ben, az 
ENSZ Emberi Környezetről Szóló Konferencián találko-
zott, ahol kettő Minamata-betegségben szenvedő be-
teg is megjelent.
Orvostudományi jelentőséggel bír pedig az, hogy Dr. 
Harada Kitamura 1959-ben, az esettel kapcsolatosan

6 Mia Arts’ Collection: W. Eugene Smith – Tomoko Uemura is Bathed by Her Mother 
(1972). https://collections.artsmia.org/art/4677/tomoko-uemura-is-
bathed-by-her-mother-minamata-japan-w-eugene-smith 
7 sMith 2008. http://aileenarchive.or.jp/aileenarchive_en/aboutus/tomoko_
and_mother_in_the_bath.html
8 Mai Manó Ház: W. Eugene Smith – Minamata (1971). 2013.
https://maimanohaz.blog.hu/2013/11/17/w_eugene_smith_minamata 

9 Aileen Archive: Minamata. http://aileenarchive.or.jp/aileenarchive_en/ 
10 UN Environment Programme: Minamata convention on Mercury,
Text and annexes. http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/
language/en-US/Default.aspx
11 yoKoyaMa 2018.
12 szoMor 2018: https://www.origo.hu/tudomany/20180720-ezrek-szornyu-
halalat-okozta-az-agyonhallgatott-minamatakor.html
13 rahn 1980: 473–467.
14 A kanji „和” elemei egy hajlékonyságra alkalmas rizspalánta és egy száj.

jegyezte meg, hogy az anyaméhet védő burok, a pla-
centa, lehet, hogy mégsem védi meg a magzatot az 
édesanyát ért fertőzéssel vagy mérgezéssel szemben, 
ahogy azt a korábbi orvostudomány állította.11  A joge-
set nemcsak ezek miatt különleges és kiemelkedő, ha-
nem amiatt is, hogy bár maga a jogtörténeti tényállás 
még 1932-ben elkezdődött, csak 1968-ban vált hivata-
losan elismertté, és a mai napig nem tekinthető lezárt-
nak. Magát a történetet Szomor Anikó, az Origo újság-
írója leegyszerűsítve, olyan módon foglalta össze, mi-
szerint „A politika falazott, a vegyipari lobbi eltussolt”,12  
azonban ez egy durva, és nem teljesen helytálló értel-
mezése és összegzése az esetnek.

a japán környezetjog és a japán alternatív vitaren-
dezési jog sajátosságai…

Ahhoz, hogy a jogeset történetét megfelelően megis-
merhessük, szükség van az említett jogágak és a szo-
kásjog ismeretére.
A hagyományos japán társadalmi és jogi normák közül 
Guntram rahm13  a „wa” (=„harmónia lelke”) (和) normát 
emeli ki, mint a „legfőbb társadalmi jót”, ami szerinte 
olyan egyetértéseken alapuló érzés egy rendben, ahol 
mindenkinek megvan a kijelölt helye. A kanji „和” sze-
mantikai elemzését, ha tekintjük,14  a „wa” jelentése az 
egymásnak engedményeket tevő, hajlékony beszéd-
modor, aminek során annak érdekében, hogy a felek 
kölcsönösen „megőrizzék az arcukat”, kölcsönös enged-
ményeket tesznek egymás felé. Tehát a „polgárjogi” vi-
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alkalmazását, amely az eset szigorúbb kivizsgálását tet-
te volna lehetővé, és a Minamata Közegészségügyi Köz-
pont20  kezébe adta volna a járványügyi vizsgálatokat. 
Azonban a Nemzetközi Kereskedelmi és Ipari Miniszté-
rium Környezeti és Egészségügyi Osztály vezetőjének a 
javaslata ezt elutasította, később pedig a független tu-
dósok vizsgálati eredményeinek a publikálása is vala-
hogy mindig abbamaradt. 1958 szeptemberében a brit 
neurológus, Dr. Douglas McAlpine egy újságcikkében 
metil-higanyt azonosított, azonban leállították őt, mi-
előtt jelenthette volna azt a Japán Neurológiai Társa-
ság Konferenciáján. Hasonló sorsra került Dr. Tadao 
Takeuchi és Dr. Shoji Kitamura is, illetve a már említett 
Dr. Hajime Hosokawa kimutatásait is titokban tartották 
a „400-as számú macskával” kapcsolatosan és a továb-
bi vizsgálatait megszűntették. Egyedül Dr. Leonard Kur-
land-nak, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézet kutató-
jának sikerült az esetről publikálnia a World Neurology c. 
szakfolyóiratban. Hasonló volt az 1960 februárjában 
létrejött, független szakértői Minamata Betegséget Vizs-
gáló Bizottság,21  és az 1960 áprilisában létrejött Mina-
mata Betegséget Vizsgáló Tanács22  kettőssége, ez utóbbi 
ugyanis átnevezte magát Tamiya Bizottsággá, amikor a 
Chisso Gyár elkezdte azt szponzorálni, és az organikus 
higany elméletét ellenezték, miközben az elsőnek meg-
említett bizottság munkáját 1968-ig elhalasztották. A 
Kumamoto Egyetem Orvostudományi Iskolájának a ko-
rábbi dékánja, Dr. Kansuke Sera távozása után, aki kife-
jezetten visszautasította a Tamiya Bizottság tagsági fel-
kérését, a következő dékán, Dr. Masachika Kutsuna, 
csatlakozott a Tamiya Bizottsághoz, és amikor Prof. Iru-
kayama metilhigany-kloridot vont ki a gyár iszapjából és 
publikálta is felfedezését, az új dékán utasítására bocsá-
natot kellett kérnie a Chisso Gyártól, és további klinikai 
kutatásokat sem végezhetett. A jitsujō 1968. szept. 26-i 
megállapítását egy, a Minamata-betegséghez hasonló 
betegség 1965-ös megjelenése Niigatában mentette 
meg. Niigatában ugyanis, ahol csupán 1500 fő volt érin-
tett, sokkal engedékenyebben kezelték az esetet. Ez 
utóbbi esetben, vagyis Niigatában, Minamatával ellen-
tétben lehetőség volt a bírósághoz fordulni, ami 1976-
ban meg is valósult. Ahhoz, hogy a Kormány hivatalosan 
beleegyezzen az ok-okozati összefüggésbe a Chisso 
Gyár és a Minamata-betegség között, 20 évnek kellett 
eltelnie onnantól, hogy az élelmiszer-mérgezést először 
megállapították. 1932–1968 között összesen 488 tonna 
hi gany került a tengerbe. A hivatalos kormányzati bele-
egyezésre azután került sor, hogy már nem volt szükség 
az acetaldehid-gyártásra, és le is álltak vele.

értelmezhető, aki a „társadalmi harmónia” országában, 
még ha áldozatok árán is, de küzd az ország gazdasági 
és ezáltal társadalmi jólétének eléréséért, a „legfőbb 
társadalmi jóért”. A Japán Kormány pedig, mint egy jó 
daimyō, vagyis földbirtokos nagyúr, ennek fejében igye-
kezett és a mai napig is igyekszik a hűséges samurai 
igyekezetét megvédeni a „társadalmi harmónia” eszkö-
zeivel, az áldozatok jogos kártérítési követeléseivel 
szemben. Ahhoz, hogy a kártérítési követelések teljesí-
tése elodázódjon, egy ilyen esetben a jitsujō megállapí-
tása is elodázódik, ugyanis a kártérítési követelések 
jog alapja a jitsujō megállapítása maga. A „legfőbb társa-
dalmi jóért” folyó küzdelemben ezek szerint sokkal fon-
tosabb a samurai harcos „arcának megőrzése”, mint az 
áldozatok kiengesztelése. Vagy mégsem?

Egy kis japán áldozatiságkultúra és a további
eljárás-történet…

A nemrég 150. születésnapját ünneplő Yasukuni Szen-
téllyel kapcsolatosan merült fel egy korábbi írásban23  a 
japán népi és shintōista hiedelemvilág vonatkozó áldo-
zatiság-kultúrája. Fontosnak tartják ugyanis az elesett 
katonák vagy elesett hősi halottak (eirei - 英霊) tisztelet-
ben tartását, mely során, hogy a neheztelő szellemek 
ne jöjjenek vissza bosszút állni (goryō shinkō – 御霊信仰), 
azokat ki kell engesztelni (chinkon – 鎮魂). Ennek isme-
retében az áldozatok kártérítésének a története sem 
olyan egyszerű.

A „legfelsőbb társadalmi jó” a „társadalmi
harmónia” országában…

Hogy miért is volt arra szükség, hogy a Kormány elo-
dázza a jitsujō megállapítását, és hogy miért is nem 
helytálló Szomor Anikó eset-összefoglalója, az alábbi-
akban foglaljuk össze. Míg Minamata város lakossága 
1921-ben csak 20.000 fő volt, 1956-ra már 50.000 főre 
nőtt, és 1960-ban a város 19.819 munkavállalójából 
3811 főnek adott munkát a Chisso Gyár, ami a helyi 
befizetett adó 50%-át biztosította, ráadásul a gyár kór-
háza, a Chisso Kórház, nagyban biztosította a város 
egészségügyi ellátását is, magánkórházként csökkent-
ve az állami szociális szerepvállalás szükségességét. Bi-
zonyos szempontból a város gazdasági és társada-
lom-jóléti fejlődésének az alapvető motorja volt a gyár 
acetaldehid-gyártása, ami egész Japán gazdasági növe-
kedéséhez is jelentősen, kulcsszerep-szerűen hozzájá-
rult. Míg 1940-ben a Chisso Gyár az ország acetalde-
hid-gyártásához 9159 tonnával járult hozzá, ez a szám 
1955-ben 45.200 tonna lett, az országos acetalde-
hid-gyártás 40%-a, végül 1959-ben pedig a 85%-a. Ja-
pán annak idején, a II. Világháborút követően kereske-
delmi deficitet élt meg, és az ország iparának szüksége 
volt a magas volumenű műanyaggyártásra ahhoz, hogy 
ebből a deficitből kilábaljon, és újra a gazdasági nagy-
hatalmak sorába tornássza vissza magát, hogy ma 
„Cool Japan”-ról beszélhessünk, ne pedig egy vesztes vi-
lágháborús országról. Némi hasonlattal élve, a Chisso 
Gyár és annak működése, mint egy samurai küzdelme 

Ugyan az első és kezdeti kompenzációs kérvények be-
nyújtására még 1925–1926-ban került sor a helyi halá-
szati társaságtól, aminek keretén belül kicsi „szimpátia 
pénz”, vagyis „mimaikin” kifizetésére került sor, és az El-
ső Minamata Per csak 1965–1970 között zajlott Dr. Haji-
me Hosokawa bevonásával, azonban a gyakorlatban is 
jelentősebb, immár hivatalos kártérítési lépés-tevések-
ről csak az 1960-as évek végétől és az 1970-es évek ele-
jétől beszélhetünk. A Minamata-Eset kártérítési törté-
netére a politikai-jogi rendezések, felmerülő és kirob-
banó peres eljárások, politikai-jogi szigorítások, újra fel-
merülő és kirobbanó peres eljárások és politikai-jogi 
rendezések váltakozása jellemző a mai napig.
Mivel itt egy környezetszennyező magatartást követő 
kompenzációs kártérítésről van szó, a jelen esetben a 
chusai eljárás az alkalmazandó, ami nem más, mint egy 
„döntés a közepén”, ami a kettő fél igényei közötti távol-
ság felének felel meg. Itt viszont sajnos a távolság na-
gyon nagy, és a „távolság kettő vége, aminek a közepén a 
döntés meghozandó volna”, a sorra elismerésért jelent-
kezők magas száma, és a Chisso Gyár fizetőképessége, 
mivel a gyár 1968-ban elesett a fő bevételi forrásától, az 
acetaldehid-gyártástól. Ez a történet ugyanis arról is 
szólt, illetve szól a mai napig, hogy hányan, és kik nyer-
nek akkreditációt a „Minamata beteg” státus betöltésé-
re, hogy egyáltalán kártérítést kaphassanak, hogy min-
dennek milyen feltételei vannak, és hogy kik és hányan 
tudnak egyéb kompenzációt kapni, akiket a státus nem 
illet meg. 
Az 1968-as események magukkal vonták az eset kezelé-
sének a törvénybe iktatását 1969-ben, a Szennyezésből 
Eredő Egészségkárosulást Érintő Segély Különleges Lépése-
iről Szóló Törvény24  néven, ami alapján létrehozták a Mi-
namata Betegség Akkreditációs Bírálati Bizottságot 25  azok 
számára, akik még nem kaptak kompenzációt. A Bizott-
ság egy orvosi vizsgálatot követően hozott ítéletet, és 
ha a vizsgálat pozitívnak bizonyult, a Prefektúra Kor-
mányzója megadta az akkreditációt (elismerést), ami 
nélkül azonban a kompenzáció sem járt. Emellett létre-
hoztak egy Minamata Betegek Átvilágító Tanácsát26 is 
azoknak, akik a betegséget még 1969 előtt jelentették, 
és akik „szimpátia pénzre” voltak jogosultak az alábbiak 
szerint: haláleset (300.000 ¥), érintett felnőtt (100.000 
¥/év), érintett gyerek (30.000 ¥/év), azonban kikötés 
volt, hogy egyéb követelésekről le kellett mondaniuk. 
Az utóbbi kitételt törölték el ez első, Niigatából induló 
bírósági peres eljárás során, amelyben a kialkudott vi-
gaszdíj átalány összegei 16 mill. ¥, 17 mill. ¥ és 18 mill. ¥ 
voltak. 1969-ben csak 89 beteget ismertek el az akkre-

20 Minamata Public Health Center
21 Minamata Desease General Investigation Committee
22 Minamata Desease Research Council

23 MiyaMoto 2012: 34–63.
24 Act on Special Measures Concerning Relief for Health Damage by Pollution

25 Judgement Committee for Minamata Disease Accreditation
26 Screening Council for Minamata Disease Patients
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ditációs kritériumok alapján. Mindez felbátorította a je-
lentkezőket, és a megugrott jelentkezés-szám miatt 
újabb jogi szabályozás és szigorúbb akkreditációs krité-
riumok szükségességét látták, így született meg 1973–
1974-ben a Szennyezés-Érintett Egészégi Károsulás Kom-
penzációjáról és Megelőzéséről Szóló Törvény,27 és 1977-
ben a Szerzett Minamata Betegség Tanúsítási Kritériu-
mai,28 amelyeket 1978/1979-ben egy végrehajtási tör-
vény is követett. Kritikája az 1977-es Akkreditációs Krité-
riumoknak, azok szigorúsága. Ugyanis az előző rend-
szerben még elfogadták a korábbi független orvo-
si-neurológiai szakértői kutatások eredményeit, itt vi-
szont a legtöbbet elutasították, és ennek eredménye-
ként 944, a diagnózis-kritériumoknak megfelelő beteg-
ből csak 205-öt akkreditáltak 1981-ben, és 1992-ben is 
a feltételezett jelentkezőknek csupán 1/3-a lett akkredi-
tálva. Az elismerés elutasításának feljebbviteléről, kettő 
bírósági peres eljárás során ismert, hogy a Legfelsőbb 
Bíróság az elutasítást elutasította. Hogy a Chisso Gyár 
fizetőképességét növelje, a Kumamoto Prefektúrális 
Kormányzat egy 226 Mrd. ¥ kötvénycsomagot tudott 
felajánlani, amit a Japán Kormány sokkal később, 2000 
februárjában 65,4 Mrd. ¥ szubvencióval és 16,3 Mrd. ¥ 
pénzügyi támogatással egészített ki. Az akkreditációs 
kérvények folyamatai, az elutasításokból származó elé-
gedetlenség és a bírósági peres eljárások mellett az is 
társadalmi feszültséget generáló igény és vitatéma volt, 
hogy expressis verbis, de facto és de iure nem került ki-
mondásra a Chisso Gyár felelőssége, és ehhez a Japán 
Kormány ragaszkodott is.
A politikai rendezéseknek kettő hulláma ismert – ekkor 
sikerült a feleknek „középen találkozniuk, és a döntést ott 
meghozniuk”. Az 1995–1996-os rendezés motivációi vol-
tak; a Környezet-Szennyezés-Szabályozási Központi Ta-
nács29  jelentése, a Kívánt Jövőbeli Lépések a Minamata 
Betegség Kezelésére30 című dokumentum, a sok-sok bíró-
sági peres eljárás, amivel az elismerés elutasítása miatt 
fellebbeztek az áldozatok, az elutasítások által gerjesz-
tett társadalmi feszültségek. ráadásul egyes kezelése-
ket a tüneteket produkálóknak maguknak, vagy rész-
ben maguknak kellett finanszírozniuk, emiatt került be-
vezetésre az orvosi kezelési betétkönyv is. Az 1995-1996-
os rendezés végeredménye egy átalányösszeg kifizeté-
se lett (2,6 mill. ¥) azok számára, akik a mérgezés tüne-
teit produkálták, és azoknak, akik az érintett területe-
ken laktak, illetve egyéb beteg-csoportok is kaptak 
egyéb kifizetéseket. A rendezés kitételeként a részesül-
teknek vissza kellett vonniuk a jogi követeléseiket a 
Chisso Gyárral szemben. Az 1995-ös döntést kritizálók 

azért nem egyszerű, mivel az áldozatokat szedő hűsé-
ges samurait, és az ő „arcát” még ennek ellenére is meg-
védi a jó daimyō. A tragédiát érintő, legkényesebb és 
máig megválaszolatlan kérdés az, hogy expressis verbis, 
de facto és de iure nem került kimondásra a Chisso Gyár 
felelőssége, és ehhez a Japán Kormány is ragaszkodott. 
A 2020-as Minamata című film egyik, a YouTube-ra is ki-
került jelenete32 is egy olyan aktivista működését ábrá-
zolja, aki azért küzd, hogy a gyár hajlandó legyen ki-
mondani a felelősségét a tragédia kapcsán.

 
Mindezt enyhíti az a politikai esemény, ami 2010-hez 
köthető. 2010. máj. 1-jén az akkori miniszterelnök, Ha-
toyama látogatást tett a Minamata Betegség Áldozatai-
nak Emlék-Szolgálatainál, és együtt imádkozott az áldo-
zatok lelkeiért. A Minamata-betegség történetében elő-
ször fordult elő miniszterelnöki látogatás az emlékhe-
lyen. Hatoyama miniszterelnök látogatása pont 54 év-
vel később történt, mint a jittai bekövetkezése, vagyis 
az első emberi megbetegedés kórházi regisztrálása. A 
látogatás során elhangzott, és később írásba is adott 
Miniszterelnöki Ima egy Miniszterelnöki Közleménynek is 
felfogható,33 amiben Hatoyama a Japán Kormány leg-
mélyebb megbánását és bocsánatkérését fejezte ki az 
áldozatok, illetve az áldozatok családjainak irányába, el-
ismerve azt, hogy az eset kezelése mindezzel még ko-
rántsem ért véget. A Közlemény a Japán Kormány jogi és 
politikai felelősségét is elismeri az ügyben, azonban a 
Chisso Gyárét nem.
A tragédiáról az 1993 januárjában megnyitott Minama-
ta Betegség Városi Múzeum, az 1996 októberére elké-
szült Minamata Emlékhely, és az 1992. máj. 1-je óta mű-
ködő Minamata Emlék-Szolgálat emlékezik meg, me-
mentót állítva a Minamata-betegségben szenvedők, el-
hunytak, és a japán gazdasági növekedés áldozatai szá-

közül a legtöbben az 1977-es Kritériumok és az 1985-ös 
Szakértői Vélemény orvosilag érvénytelennek minősíté-
sét panaszolják. Akik valamilyen indokból nem része-
sülhettek támogatásban, de a betegséghez hasonló tü-
neteket mutattak, azok sem maradtak ki a rendezésből, 
ők orvosi kezelési betétkönyvben részesültek.
Mindez azonban nem csitította le a panaszosok hangu-
latát, ugyanis a Niigata Per, az Első Kumamoto Per, a 
Második Kumamoto Per és a Kansai Per ebben az idő-
ben még nem rendeződött (az utolsó rendeződésére is 
csak 2004-ben került sor). A második politikai rende-
zést követő, 2004 októberi, a Legfelsőbb Bíróság által 
hozott döntés értelmében az oszakai lakosok ügyében 
a felelősség a Nemzeti Kormányé és a Kumamoto Pre-
fektúráé, nem pedig a Chisso Gyáré. A 2009-2010-es, 
második politikai rendezést újabb akkreditációs pana-
szok előztek meg 2008-ban. A rendezés értelmében 
2009-ben hozott új törvény, a Minamata Betegség Ál-
dozatainak Megsegítésének Különleges Lépéseiről Szó-
ló és a Minamata Betegség Problémájának Megoldásáról 
Szóló Törvény31 környezetvédelmi és társadalompoliti-
kai elemeket tartalmaz, megcélozza az ügy végleges 
rendezését az által, hogy megfelelő anyagi-egészség-
ügyi támogatást nyújt azoknak, akiket nem ismertek el 
az akkreditációs folyamaton keresztül, mégis a beteg-
ség tüneteit hordozzák magukon. A segélyt a törvény 
értelmében az érintett vállalatok finanszírozzák. A chu-
sai eljárás enyhítő és békítő gesztusaként a törvény 
ugyan újra érvénybe helyezi az 1977-es Kritériumokat, 
azonban annak a szigorúságát nem változtatja meg. A 
törvény előírja egy átalányösszeg 2,1 mill. ¥ kifizetését 
annak, aki egy-két tünetet magán visel a tünetegyüttes-
ből („enyhébben vett tünetegyüttes”), és egyéb csoportok-
nak is felajánl további kifizetéseket. A törvény továbbá 
előírja, hogy a nemzeti kormány és a prefekturális kor-
mányoknak kell állniuk az egészségügyi kezelések költ-
ségét, és létrehozza a Minamata Betegség Áldozat Betét-
könyvet azok számára, akiknek enyhébbek a tüneteik 
annál, hogy az említett átalányösszegre jogosultak vol-
nának.

Megnyugvásra találnak-e az áldozatok lelkei? –
a jó daimyō földesúr és a hűséges samurai esete
a szerencsétlen eirei lelkekkel szemben…

A Minamata-eset tehát nem más, mint a japán gazdasá-
gi fejlődésért folytatott harcban elesett áldozatok lelke-
inek (eirei) újból és újból fellángoló kiáltása (goryō shin-
ko) a segítségért és a megnyugvásért (chinkon). Mindez 

mára. Minden év május elsején shintōista szertartás ke-
retében emlékeznek meg az áldozatokról.34 
Hogy a Minamata-betegek lelkei végül megnyugvásra 
lelnek-e, nem egy lezárt történet, és habár 10 év telt el 
a legutóbbi politikai rendezés óta, és a nemzetközi saj-
tó sem nagyon mesél kiújuló, vagy újabban felmerülő 
peres eljárásról, ez nem jelenti azt, hogy a jövőben 
mindez nem merülne fel újra, további jogi-politikai ren-
dezést követelve. Maradtak még nyitott kérdések, mint 
a Chisso Gyár jogi-politikai felelősség-vállalása vagy a 
Minamata-betegség veleszületett változatának a kérdé-
se, ugyanis a rendezések csak a betegség szerzett vál-
tozatáról rendelkeznek, azokról, akik a betegséggel 
együtt születtek, nem. A 2020-as Minamata című film és 
az ugyancsak 2020-as, Sean Michael Wilsonhoz és Aki-
ko Shimojimához kötődő manga képregény, a „The Mi-
namata Story – An EcoTragedy” 35  is a szellemek lecsen-
desítését szolgálja, viszont azt, hogy ez valóban sikerül-
ni is fog, csak a jövő tudja megválaszolni.
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Útikalauz Japán kevésbé ismert látványosságaihoz
II. rész: Noboribetsu 登別市 Osore-zan 恐山
Írta és a fotókat készítette: Martin Ferenc

Félreeső helyek messze északon, vulkánok, kaldératavak, Pokolvölgyek, túlvilág – néhány közös vonás Nobori-
betsu és Osorezan között..

Noboribetsu 
Noboribetsu az északi Hokkaidō szigetén található. A közel magyarországnyi (83 ezer km2) szigeten 5 milliónál alig 
többen laknak, ebből is két millióan a fővárosában, Sapporoban. A csekély népsűrűség miatt az infrastruktúra 
sem a Japán nagy részén megszokott: 2016-ban ugyan a Seikan-alagúton a shinkansen gyorsvasutat átvezették a 
szigetre, de ez jelenleg csak a sziget csücskén az első városig, Hakodateig közlekedik, Tokiótól alig 4 óra alatt meg-
téve 850 kilométert – innen pedig, felsővezetékek hiányában, dízel vonatokkal lehet Sapporoig tovább haladni, 
3 és fél óra alatt megtéve a maradék 300 kilométert. A legtöbben ezért repülővel érkeznek Sapporoba – a közel 
kétórás Tōkyō–Sapporo járat a világ második legnagyobb utasforgalmat lebonyolító légi útvonala. A vonat ugyan 
jócskán lassabb, de a Jr Pass-szal rendelkező turisták külön térítés nélkül igénybe vehetik.

Noboribetsu a tőle pár kilométerre, egy békésen pöfékelő vulkán lábánál fekvő fürdővárosáról, Noboribetsu-onsen-
ről legismertebb, melynek utcáin óriási szállodák sorakoznak egymás mellett. Termálvizeiket a forró vizű kaldé-
ra-tavakból, gejzírekből és hőforrásokból nyerik. A modern kor előtt azonban ez a kies, vulkanikusan aktív, gejzí-
rekkel és kénes kipárolgásokkal tarkított, veszélyes vidék eléggé túlvilági hatást kelthetett, össze is kapcsolódott 
a pokol mitológiai őrzőivel: az óriási, bunkósbotokkal felvértezett, emberevő onikkal. A városban máig sok utalást 
látni az onikra, több oni és bunkósbot-szobor található szerteszét.
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A város keleti szélén léphetünk be a Jigokudaniba, azaz Pokol-völgybe. A látvány valóban túlvilági: gomolygó, gő-
zölgő források, gejzír; növényektől és látszólag bármi élőtől mentes völgy, mely fehér, sárga, vörös, zöld kövekből 
áll; patakok és tavacskák, amelyek fehérek, feketék, vagy opálos babakék színt vesznek fel; és a szúrós, kénes 
záptojás-szag.
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Tovább az ösvényeken, a vulkán lábánál két forró tó található: a nagyobbik, kénes vizű Oyunuma felszínén 50 
fokos, a parkoló másik oldalán található kisebbik tó, az Okunoyu pedig 70 fokon bugyog. Az Oyunumaból egy kis 
patak ered, melynek vize gőzölögve halad tovább völgyében, pár száz méter alatt már 40 fok alá hűl, ősszel is 
kellemes lábáztató. 
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Osore-zan
Osore-zan esetében is központi szerepet játszik a vulkanikus táj, azonban itt a testi felüdülés helyett a spiritua-
litás van előtérben – Japán három legszentebb hegyeinek egyike, Kouyasan és Hiezan mellett. Már maga a neve 
is beszédes: Rettegés-hegy. A tájra ugyanis éppen illik a buddhista túlvilágleírás: egy tó, amelyet nyolc hegycsúcs  

ölel körbe, valamint a tóból eredő folyó, amelyen a túlvilág felé tartó lelkeknek át kell kelniük; a látványt tovább 
fokozza a kies, felperzselt táj, a szürkés kövek között a kénes kigőzölgések, valamint a valószínűtlenül kékes színű 
tó és folyó, melyek színüket a nagyon magas kéntartalmuknak köszönhetik.
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E túlvilági képpel való egyezés miatt a híres buddhista szerzetes, Jikaku Daishi itt alapította meg 862-ben a Bo-
daiji- templomot. 

A vulkanikus formák is túlvilági elemekként lettek azonosítva, például a lenti felirat (無間地獄 = végtelen pokol) a 
buddhista Pokol legalsó szintjét, a végtelen szenvedés poklát, azaz az Avīci-poklot jelöli.
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Túlvilággal való kapcsolata miatt egyfajta kegyhely is a gyászoló családoknak, kiemelten azoknak, akik fiatal vagy 
még meg sem született gyermeket vesztettek el. A hiedelem szerint e gyerekek lelkei a folyó partján kavicsokból 
emelnek halmokat, hogy így tudjanak átjutni a túlvilágra – a gyászoló családok ezért kis halmokat építenek, a ka-
vicsokra néha üzeneteket írva, és a gyermekek védelmezőjének, Jizo kis szobrait, vagy színes szélforgókat tűznek 
a tetejére.
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textiliparban. Ezek főleg alulfizetett, kiskorú, elszegé-
nyedett vidéki lányok voltak, akiket „könnyen kezelhető-
nek” és „szófogadónak” láttak, könnyen ellenőrizhetőek 
voltak, valamint alacsony fizetést kaptak. Ezen fiatal nők 
munkakörülményei nem voltak túl kedvezőek, a lányok 
hosszú, több mint 12 órán át tartó műszakban dolgoz-
tak, sőt néhány esetben az átlagos munkaidő, napi kö-
rülbelül 14 órára emelkedett.3 
A Meiji-korszak viharos volt a nők számára, mivel Japán 
hivatalosan is hatalmas változások időszakába lépett a 
társadalom minden területén. A veszternizáció javulást 
hozott a nők oktatásában, ez pedig megalapozta Japán 
első feministáinak színterét. Az állam előmozdította a 
militarizációt és nacionalizmust, az egymást követő há-
borúk pedig gazdasági kihívásokat hoztak, amelyeket 
enyhített, hogy a hátországban (jūgosasaeru 銃後支える) 
a nők részt vettek az ipari munkákban. Ennek hatására 
nem a nők foglalkoztatása lett a női mozgalmak fő alap-
ja, mivel így könnyen el tudtak szakadni az otthontól, és 
a társadalomban való aktív részvétel ugrásszerű volt. 
Ezek az első lépések a háztartáson kívül a későbbiekben 
egyaránt pozitív és negatív hatással voltak a nők foglal-
koztatására. A nőket nem tekintették fő munkaerőfor-
rásnak, kizárólag akkor, amikor a férfiak szó szerint elér-
hetetlenek voltak a munkához, mivel a tengerentúlon 
harcoltak a fronton. Amint azonban a férfi katonák ha-
zatértek, gyorsan visszahelyezték őket a háború alatt a 
nők által betöltött munkahelyeikre, miközben a nőket 
ösztönözték és valószínűleg kényszerítették is munká-
juk elhagyására és a háztartásba való visszatérésre.4 
A háború utáni időkben amerikai hatásra írt alaptör-
vény biztosította a nők jogait, viszont az a gondolkodás-
mód, miszerint a nőknek otthon a gyereknevelés a fel-
adatuk, kifejezetten nehezen kezdett változni. A nők 
ugyan elkezdhettek dolgozni, viszont nem ugyanolyan 
feltételek mellett, mint a férfiak. A karrierlehetőségük is 
korlátozott volt, hiszen elvárták tőlük, hogy férjhez men-
jenek és gyereket szüljenek.
A Meiji-korszakban kialakított ryōsai kenbo (jó feleség – 
bölcs anya) alapgondolat átjárta a társadalom szerkeze-
tét, emiatt meglehetősen korlátozta a nők azon lehető-
ségeit, hogy kizárólag otthonteremtőkön kívül mások le-
gyenek. Ez az elképzelés azonban elnyomta a „dolgozó 
nő” mozgalom népszerűségét azáltal, hogy a nők priori-
tásait az otthonra és családra összpontosította.5  Bár a 
korai huszadik században a japán társadalom a háztar-
tásba száműzte a nőket, a japán nők mégsem maradtak 
teljesen védelem nélkül. A japán alkotmány tartalmaz 
egy egyenlő jogokról szóló módosítást, a 14. cikkelyt, 
amely tiltja a nemen alapuló megkülönböztetést. Ez a 

A nemi szerepek évezredek óta velünk élnek, így szinte 
észre sem vesszük, mennyi megkülönböztetést teszünk a 
nők és férfiak között életünk során. A 21. században való-
színűleg nem sok aktuálisabb téma kerül előtérbe, mint a 
nők helyzete, helyzetének változása a különböző orszá-
gokban. Napjainkban majdnem a mindennapok részévé 
váltak a köztudatban az olyan hangok, melyek felhívják a 
figyelmet a nőket érintő diszkrimináció problémáira, pél-
dául, hogy kevesebb pénzt keresnek a munkában, keve-
sebb joguk van a hétköznapokban és mindent egybevéve 
kevesebbek lennének, mint a férfiak. Habár még ma is él-
nek bennünk azok a normák, miszerint a nőknek elég jó 
feleségnek, háziasszonynak és anyának lenniük, ezek 
azonban átalakulóban vannak, ahogy a gazdaság folya-
matosan változik és a nemek szerepei is felértékelődnek. 
A történelem során Japánban is rengeteget változott a 
nők helyzete, megítélése és szerepe a társadalomban. A 
szigetországban az ókortól napjainkig a nők szerepe fo-
lyamatosan változott, voltak uralkodói státuszban, vol-
tak vallási vezetők (pl. sámánok), vagyontárgyak, elnyo-
mottak, majd tökéletes feleség és anyaszerepet kellett 
betölteniük. Még napjainkban is sokszor ha nőkről van 
szó, a dekoratív megjelenést, vagy könnyen kezelhető 
személyiséget emelik ki elsősorban, azonban szerencsére 
egyre több helyen megbecsült munkaerőnek számítanak.

Miért fontos a Japán gazdaság szempontjából?

A gazdasági változásokkal együtt emelkedett a női mun-
kaerő iránti kereslet, mivel a népességnövekedés idő-
szakában a fejlődő gazdaságnak több munkaerőre volt 
szüksége, így a gazdaságban és a társadalomban a nők 
aktív részvétele elengedhetetlenné vált. A női munka-
erő iránti kereslet növekedésének egyik jelentős ténye-
zője a népesség elöregedése. Japánban ma már maga-
sabb a 65 éves vagy annál idősebb emberek aránya, 
mint bármely más nagyobb ipari országban. Az előrejel-
zések szerint 2050-re a lakosság 40%-ára fog emelkedni 
az idősek aránya a társadalomban, ezzel továbbra is a 
legmagasabb érték lesz az OECD országai között. Mind-
emellett Japánban 2011 óta munkaerőhiány tapasztal-
ható, azonban abban az esetben, ha a nők részvételi 

A japán nők munkavállalási gyakorlatának
változása 
Írta: Kiss Ildikó

törvény azonban rendkívül korlátozott, mivel leginkább 
a közszféra megkülönböztetésétől véd.  A háború utáni 
időszakban az amerikai megszállás alatt azonban a 
Munkaügyi normákról szóló törvény (Rōdō kijun-hō 労働基
準法), amelyet 1947 áprilisában ratifikáltak, további vé-
delmet biztosított a nőknek.6 
Bár ezek a nők védelme érdekében hozott rendeletek – 
beleértve a szülési szabadságot és a nők azon lehetősé-
gét, hogy amennyiben igénylik, mentesüljenek a túlórák 
alól – előnyösek a dolgozó anyák számára, a munkaügyi 
törvény azonban sok szempontból alulmaradt az elvárá-
soktól. Mivel az egyenlő foglalkoztatás védelme kizáró-
lag a bérekre korlátozódott, így a törvény szabad utat 
engedett a munkaadók más területen előforduló diszkri-
minációjának – például a felvétel, a képzés, az előlépte-
tés, az elbocsátás és a munkaközvetítés terén. A törvény 
hiányosságai viszonylag hamar nyilvánvalóvá váltak és 
az 1960-as évek során a bíróságok próbálták orvosolni 
ezeket a problémákat a „közrend doktrínájának” neve-
zett jogi szabvány létrehozásával, amelyet olyan esetek-
ben alkalmaztak, amikor szülés után, terhesség alatt 
vagy házasság után nyugdíjba kényszerítették a nőket.
Az 1970-es évek világszerte fokozott nemi tudatosságot 
hoztak – az ENSZ a „Nők Nemzetközi Évének” nyilvání-
totta 1975-öt és meghirdették a „Nők Évtizedét”, amely 
Japánban segített a további reformok ösztönzésében. 
Mindezek mellett 1979-ben megszületett az az ún. „Nők 
elleni diszkrimináció minden formájának megszünteté-
séről szóló” ENSZ egyezmény, amelyet Japán 1980-ban 
aláírt, majd 1985 ben ratifikált, ezzel elkötelezve magát 
a nők egyenjogúságának előremozdítása mellett.7  En-
nek eredményeképp Japánban 1985-ben elfogadták az 
Egyenlő foglalkoztatási lehetőségekről szóló törvényt (dan-
jo koyō kikai kintō hō 男女雇用機会均等法), amely a fent 
említett munkaügyi törvény korlátait volt hivatott meg-
szüntetni. Ez a törvény nagy változást indított a foglal-
koztatás terén a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
jogi keretek között Japánban azáltal, hogy a munkáltató-
kat kötelezte arra, hogy törekedjenek az esélyegyenlő-
ség biztosítására. Majd ennek a törvénynek az 1997-es 
módosítása, amely 1999. április 1-én lépett életbe, már 
egyértelműen tiltja a megkülönböztetést a foglalkozta-
tás minden szegmensében, a toborzástól kezdve a fel-
vételen keresztül az előléptetésig, oktatásig/képzésig és 
a foglalkoztatás megszüntetéséig (beleértve az elbocsáj-
tást és kötelező nyugdíjazást is).8  Ez a ’97-es kiegészítés 
már büntetőrendelkezést is tartalmazott, amely azt je-
lentette, hogy amennyiben a nőket nem kezelik egyen-
rangúként, abban az esetben a munkaadó cég beperel-
hető.

aránya 2060-ra megközelítené a férfiakét, a munkaerő 
10%-kal nagyobb lenne, ennek eredményeként jelentős 
szerephez juthatnak a nők a gazdaság fenntarthatósá-
ga, valamint fellendítése érdekében.1 Mindezen munka-
erőhiány azonban a koronavírus megjelenése miatt visz-
szaesett és megnőtt a munkanélküliek száma, azonban 
reménykedhetünk abban, hogy a világjárvány leküzdé-
se után a munkaerőpiac visszaáll a régi szintjére és a 
távmunka lehetőségével a nők munkavállalása is kedve-
zőbb helyzetbe fog kerülni.
A női munkaerő iránti kereslet növekedésének másik je-
lentős tényezője a változóban lévő tradicionális japán 
értékek egyes elemei. Például a társadalmi viselkedés, 
társadalmi érintkezés és közhangulat kihatnak a gazda-
sági teljesítményre és eredményességre, amelyek azon-
ban visszahatnak az emberek életére, döntéseire és vi-
selkedésére, amelyek viszont kihatnak a gyermekválla-
lási kedvre és a vállalkozói hajlamra is. Ennek eredmé-
nyeképpen a japán nők elkezdtek később házasodni. Er-
ről a bankonka (晩婚化) jelenségről – a „házasság elha-
lasztásáról” – a japán média egyre gyakrabban számol 
be, világosan szemléltetve a modern életmód és a há-
zassághoz való viszonyulás, a személyes kötelesség és 
az ambíció változó mintáit. A nők viszont egyre inkább 
hajlanak afelé, hogy lemondjanak a hagyományos nemi 
szerepvállalásról. Ez a házasságtól való vonakodás azon-
ban a japán lakosság számának csökkenését jelentette, 
amely súlyos demográfiai problémákhoz vezet, ennek 
eredményeképpen pedig sokan félnek attól, hogy ha-
marosan nem lesz elegendő munkavállaló Japán gazda-
ságának fenntartásához.2  

a történelem során milyen intézkedések segítették 
a női munkavállalókat

A Meiji-korszakban a nők többsége nem tudott iskolába 
járni, mivel sokan nem engedhették meg maguknak, 
ezért nekik a pamutgyárakban, a pamutiparban kellett 
dolgozniuk, amely a korszak legfontosabb iparágának 
számított. Ahogy a selyem és pamut iparága növeke-
dett, úgy nőtt a munkaerő iránti kereslet is, 1913-ra kö-
rülbelül nyolcszázezer női dolgozót foglalkoztattak a 

3 narayan 2016: 1.
4 lEVonian 2013: 54.
5 BarrEtt 2004: 5.
6 gEraghty 2008: 506.

7 gEraghty 2008: 508.
8 KuMaMoto-hEaly 2005: 451.

1 oEcD Japan Policy Brief 2017: 2. 2 gEraghty 2008: 504.
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az „1,57 sokk”

1989-ben rögzítették Japán történelmének addigi leg-
alacsonyabb termékenységi rátáját. A statisztikák ered-
ménye az volt, hogy a teljes fajlagos születési arány, 
vagyis egy nő élete során szült gyermekeinek a száma 
1,57-re csökkent, ami a második világháború utáni kor-
szakban mért legalacsonyabb érték volt. A nyilvánosság 
számára ez a statisztika nagy megrázkódtatást jelentett, 
így széles körben az „1,57 sokk” (1.57 shokku, 1.57 ショッ
ク) kifejezést használták rá. Ennek eredményeként Ja-
pánnak küldetése lett a születési ráta emelése, amely-
nek első lépéseként 1991-ben meghozták a Gyermek-
gondozási szabadságról szóló törvényt (ikuji kyūgyō-tō ni 
kansuru hōritsu 育児休業等に関する法律). Ez volt az első 
törvény, amely mind a férfiak, mind a nők számára ga-
rantálta a gyermekgondozási szabadsághoz való jogot.9   
Mivel azonban a japán társadalmat ekkor még mindig 
erősen átjárja a ryōsai kenbo (jó feleség – bölcs anya) 
eszméje, emiatt nem volt jellemző, hogy egy férfi sza-
badságot vegyen igénybe gyermeke gondozására an-
nak érdekében, hogy felesége folytathassa karrierjét.

törvényreformok

Az 1990-es évek közepére nyilvánvalóvá váltak a ’85-ös 
törvény buktatói és kudarcai, mindemellett Japánban 
továbbra is folyamatosan csökkent a születések aránya, 
és fokozódott a nemek közötti hátrányos megkülönböz-
tetésekről szóló perek száma. Ennek eredményeképpen 
az „1,57 sokk” nem csak a Családgondozási szabadságról 
szóló törvény felülvizsgálatához vezetett, hanem az 
Egyenlő foglalkoztatási lehetőségekről szóló törvényt is re-
vízió alá vették 1997-ben. Ezt a revíziót különféle szerve-
zetek is ösztönözték, emellett több aktivista folyamato-
san kampányolt az egyenlő jogok elérése érdekében, 
valamint Japán változó politikai környezete is ösztönöz-
te az esélyegyenlőség előmozdítását. Ennek eredmé-
nyeképpen a kormány korszerűsítette a „Női politikák 
tervezésének és támogatásának központját”, 1994-ben 
létrehozva a „Nemek Közötti Egyenlőség Hivatalát” (Danjo 
kyōdō sankakukyoku 男女共同参画局).
Hosszú kritikák és heves viták után az országgyűlés 
1997-ben végül felülvizsgálta a régi egyenlőségi tör-
vényt, amely eredményeként 1999 áprilisában új tör-
vény lépett hatályba. Ez a törvény, ahogy már korábban 
is említettem, már egyértelműen tiltja a megkülönböz-
tetést a foglalkoztatás minden szegmenségben, a to-
borzástól kezdve a felvételen keresztül az előléptetésig, 

gukra. Abe Shinzo Japán korábbi miniszterelnöke a 
2012-es választások után meghirdette gazdasági prog-
ramcsomagját, amelyet abenomics (abenomikusu アベノ
ミクス) néven ismerhetünk és a japán gazdaság újraindí-
tását ígérte. Ennek a gazdasági tervnek része a womeno-
mics (ūmanomikusu ウーマノミクス) néven híressé vált re-
formjavaslat, amelyben a nők foglalkoztatottságának 
növelését tűzte ki céljául. A gazdasági újraindítás érde-
kében három fő irányvonal – „három nyíl” – mentén épí-
tették fel a programcsomagot, amelyet a 2013 elején al-
kalmazott fiskális stimulus, a 2013-tól működő expanzív 
monetáris politika, valamint egy strukturális reformpoli-
tika alkotják, amelyeknek legfőbb célja a japán termelé-
kenység növelése.13 A korábbi miniszterelnök bejelenté-
se alapján a „harmadik nyíl”, a strukturális reformok 
kulcsfontosságú eleme a womenomics, amely a gazdasá-
gi növekedés fellendítésére összpontosít. Így reformpo-
litikája révén ösztönzi a nők részvételét és előmenetelét 
a japán munkaerőpiacon. Abe korábbi miniszterelnök 
szerint gazdasági haszon elérése, Japán leginkább „ki-
használatlan erőforrásának”, a japán nők bevonásával 
valósulhat meg. Ezen felül 2013-ban, az ENSZ közgyűlé-
se előtt tartott beszédében hangot adott annak is, hogy 
a nőket erőteljesebben kell bevonni Japán munkaerőpi-
acára.14 
A több pontból álló akcióterv fő törekvései között olyan 
ambiciózus célok szerepeltek, mint a 25–44 éves korcso-
porthoz tartozó nők munkaerő-piaci részvételi arányá-
nak növelése 77%-ra a korábbi 2012-es 68%-ról, vala-
mint az „M-görbe” normalizálása, az első gyermekük 
után munkába visszatérő nők arányának növelésével. 
Ez utóbbit azzal a tervvel kívánták elősegíteni, hogy nö-
velik az óvodák és bölcsődék befogadó kapacitását, lét-
rehoznak vállalati óvodákat és bölcsődéket, valamint az 
iskolai napközik férőhelyeit is növelik. Cél volt továbbá, 
a vezetői pozíciókban lévő női képviselet 30%-ra való 
növelése a korábbi 10%-ról, illetve az apasági szabadsá-
got igénybe vevő apák arányának növelése a 2011-es 
2,6%-ról 13%-ra.15 Mindezen célok határidejét 2020-ra 
tűzték ki, amelyből számos – de nem elég – elem meg is 
valósult.
Abe Shinzo 2020. augusztus 28-án bejelentette, hogy 
betegsége miatt szándékában áll lemondani a pozíciójá-
ról, majd szeptember 16-án a parlament megválasztot-
ta Suga Yoshihidét Japán miniszterelnökének.16 A kezde-
ti találgatások azt vitatták, hogy Suga miniszterelnök va-
jon folytatni fogja-e elődje politikáját, mivel Suga hét 
évig volt a kabinet főtitkára az Abe Shinzo adminisztrá-
ció idején, így elmondható, hogy már hosszú ideje részt 
vett az Abe alatti politikai döntéshozatalban. A későbbi-

oktatásig/képzésig és a foglalkoztatás megszüntetéséig 
(beleértve az elbocsájtást és kötelező nyugdíjazást is). 
Ezt az új esélyegyenlőségi törvényt áttörésnek tekintik a 
japán szexuális zaklatás joggyakorlatában. Ez az első 
jogszabály, amelyben Japánban kifejezetten foglalkoz-
nak a szexuális zaklatással, mint a nemek közötti meg-
különböztetés egyik formájával. Ez különösen figyelem-
re méltó volt, mivel a szexuális zaklatás, vagyis a seku 
hara (セクハラ) 1989-ig még a japán nyelv részét sem ké-
pezte.10  Az 1997-es revízió azt is előírja, hogy a Munka-
ügyi Minisztériumnak iránymutatásokat kell kibocsáta-
nia a szexuális zaklatás két típusának – a quid pro quo 
és az ellenséges munkakörnyezet – osztályozására és 
meghatározására, valamint a munkaadók tájékoztatá-
sára a törvény szerinti kötelezettségeikről.11  
2006-ban a nemi alapon történő megkülönböztetéssel 
kapcsolatos peres ügyek és az ENSZ felől érkező nyo-
más erősödésének hatására a japán kormány újra felül-
vizsgálta az esélyegyenlőségi törvényt. A módosítások 
indítványozásához hozzájárult a csökkenő születési 
arány és annak a munkaerőre gyakorolt hatása, vala-
mint az ezek miatt bekövetkezett állandó aggodalom is. 
Ez a felülvizsgálat már számos jelentős változtatást haj-
tott végre, például foglalkoztak a közvetett hátrányos 
megkülönböztetéssel, a gyermekgondozási szabadság 
hátrányos bánásmódjával, emellett új intézkedéseket 
vezettek be a szexuális zaklatás ellen. Ebben a felülvizs-
gálatban már foglalkoznak néhány problémával, ame-
lyeket a régebbi verziókban megválaszolatlanul hagy-
tak, azonban ez a 2006-os revízió továbbra is elmaradt a 
törvény célnyilatkozatában megfogalmazott végső poli-
tikai céltól.
A revízió során elsősorban megváltoztatták a törvény 
nyelvezetét, hogy mind a férfiakra, mind a nőkre érvé-
nyes legyen, ennek értelmében megváltoztatták az ed-
dig fellelhető „női munkavállalók” kifejezést egyszerűen 
„munkavállalókra” (rōdō-sha 労働者), így a döntéshozók 
kibővíthették a törvény alkalmazási körét a nemi meg-
különböztetés minden formájára. Ez azért is egy nagyon 
pozitív fejlemény a japán nemi diszkriminációs törvény-
ben, mivel megváltoztatja a törvény koncepcióját a pro-
tekcionizmusról az egyenlőségre.12 

„Womenomics” 

Mivel a nőkre szükség van a gazdaság fenntarthatósága 
érdekében, ezért Japán az utóbbi időben különös figyel-
met tanúsít a nemek közötti egyenlőtlenség problémá-
jára, amely a legnagyobb hatással van az egész gazdasá-

ekben pedig maga Suga is kijelentette, hogy folytatja 
elődje gazdaságösztönző politikáját, amelyet ezután a 
közmédia „suganomics” névre keresztelt át. A koronaví-
rus járvány miatt kialakult helyzet miatt azonban jelen 
állásában nem tudhatjuk biztosra Suga Yoshihide mi-
niszterelnök politikáját a womenomicsszal kapcsolatban, 
azonban összességében véve valószínűsíthető, hogy a 
legtöbb területen fejlődés várható.

Célok jelenlegi állása
� Női munkaerő részvételi arányának növelése.
p „M-görbe” normalizálása.
Ï Női vezetők arányának növelése.
p Gyermekgondozási kapacitás növelése.
p Apasági szabadságot igénybe vevők arányának 

növelése.
� A szülői szabadságra vonatkozó irányelvek kiter-

jesztése. 
� Nemek közötti arány átláthatósága.
� Munkakultúra reformja.

Jelmagyarázat:
�=megvalósult;
p=folyamatban;
Ï=nem valósult meg

Az abenomics politikájának tulajdonítható, hogy 2012- 
től 2019-ig 4,4 millióval nőtt összesen a munkavállalók 
száma, amely növekedésnek a kétharmadát a női mun-
kavállalók aránya teszi ki, mintegy 3,3 milliós növeke-
déssel, így a női munkaerő részvétele a gazdaságban 
71%-ra nőtt. A női munkaerő növekedése azonban nem 
kizárólag ezeknek a kormányzati intézkedéseknek kö-
szönhető, hanem a napjainkban zajló társadalmi és gaz-
dasági folyamatoknak is. A női munkaerő iránti kereslet 
növekedésének egyik tényezője a népesség elöregedé-
se, ennek eredménye az 55–64 éves nők fokozott mun-
kába állása is, valamint a régóta tartó gazdasági recesz-
szió és általános munkaerőhiány, amellyel Japán küzd. 
Ez az 55–64 éves korosztály meglepő módon sokkal job-
ban reagált az új politikára, munkaerőpiaci részvétele az 
egekbe szökött, a korábbi 55%-ról 2019-re 66%-ra nőtt. 
Ennek eredményeképpen a munkaképes korú japánok 
számának csökkenésével, amely a csökkenő születési 
aránynak, az öregedő népességnek és a bevándorlást 
korlátozó politikáknak köszönhető, az idősebb női mun-
kavállalók döntő fontosságúvá váltak és a gazdaság ko-
moly hajtóerejét képezhetik.17 
Hatalmas előrelépés történt Japán mindenütt jelenlévő 
„M-görbéjének” normalizálása érdekében is. Az első 

9 ogawa – rEthErForD 1993: 703–704.
10  starich 2007: 559

11 gEraghty 2008: 516.
12 starich 2007: 561.

13 chanlEtt-aVEry – nElson 2014: 1.
14 A japán miniszter és kabinetirodájának honlapja.
15 golDMan sachs 2019: 12.

16 BusEtto 2020.
17 KoPP 2017.
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gyermekük után munkába visszatérő anyák aránya a 
2005 és 2009 közötti 40%-ról 2010 és 2014 között 53%-
ra növekedett, majd 2017-ben a 25–44 éves nők munka-
erő-piaci részvételi aránya 74%-ra emelkedett. Ez meg-
közelítette a kormány eredeti 77%-os célját, amelyet 
2020-ra szerettek volna elérni, így ennek köszönhetően 
a kormány új, 80%-os célt tűzött ki 2022-re. Ezenkívül 
rengeteg dolgozó szülő előtt az egyik legnagyobb kihí-
vás a bölcsődék és az óvodák kapacitáshiánya volt. A 
bölcsődék és az óvodák teljes kapacitása mintegy 27%-
kal bővült, és ugyan a várólistán szereplő gyerekek szá-
ma jelentősen csökkent, nagyjából 19 900-ra, teljes si-
ker itt sem mondható el, hiszen nem csak a kapacitás 
növelése járult hozzá ehhez a csökkenéshez, hanem a 
születések alacsony száma is.
A womenomics másik fő célja a gyermekneveléssel kap-
csolatban az óvodai kapacitások növelése mellett, hogy 
az apasági szabadságot igénybe vevők arányát növeljék 
13%-ra. Ennek érdekében az Egészségügyi, Munkaügyi 
és Jóléti Minisztérium 2010-ben egy nemzeti tervezetet 
indított el „Ikumen project” (ikumen purojekuto イクメンプ
ロジェクト) néven, amelynek lényege az volt, hogy ösztö-
nözzék az apákat nagyobb szerepvállalásra a családi 
életben.18  Az ikumen szót a gyermekgondozás, ikuji (育
児) és a jóképű, ikemen (イケメン) szavak kombinációjá-
val alkották meg – éles ellentétbe állítva az elérhetetlen, 
munkamániás apa régebbi sztereotípiáival. Ezen kívül 
Japán a fejlett nemzetek között az egyik leglelkesebb 
apasági szabadságpolitikát alkalmazza azzal, hogy a 
férfiaknak legfeljebb 12 hónap apasági szabadság jár, 
melyet a kormány fizet. Sok japán édesapa azonban 
még mindig csak néhány napot vagy egyáltalán nem 
vesz ki szabadságot, mivel a férfiak úgy érzik, amennyi-
ben kihasználják ezt a gyermekgondozási szabadság-
hoz való jogukat, negatív hatással lenne a munkába való 
visszatérésükre – a munkahelyen gyakran zaklatják is 
azokat az apákat, akik éltek a gyermekgondozási sza-
badsághoz való jogukkal, ez a patahara (パタハラ).19  
Ezeknek a felsorolt okoknak a következménye, hogy a 
13%-os cél megvalósítása jelentősen elmarad a vártak-
tól. Előrelépés történt ugyan, mivel a 2012-ben mért ke-
vesebb mint 2%-ról 2018-ra 6,16% lett azon apák szá-
ma, akik éltek az apasági szabadság igénybevételével, 
azonban még mindig erős fejlődésre van szükség ah-
hoz, hogy a 2020-ra kitűzött 13%-os cél bármikor is tel-
jesüljön. Mivel azonban sok cég már beépíti az apasági 
szabadságot a sokszínűséget növelő programjába, ezért 
ez az arány határozottan tovább fog emelkedni.20 
Bár mérsékelt növekedés tapasztalható, a nők aránya a 
döntéshozatali folyamatokban továbbra is alacsony, a 

Mindemellett a társadalomnak továbbra is változásra 
van szüksége ahhoz, hogy a nők jelenléte a munkaerő-
piacon továbbra is növekedjen. A japán munkakultúrát 
kifejezetten a férfiak dominanciája alakítja még a mai 
napig is, valamint meghatározó a senioritás, a hosszú 
munkaórák és a munka utáni kötelező italozások szoká-
sa, viszont bízhatunk abban, hogy a változásoknak kö-
szönhetően a nők is egyre bátrabban és egyre nagyobb 
arányban jelennek majd meg a munkaerőpiacon.
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dést mutat 14%-ról 2016-ig 23,1%-ra nőtt, ekkor pedig 
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felsőház tagjainak 23%-a nő, azaz a 244 képviselő közül 
56 nő. Ezen adatok alapán a női képviselők a parlamen-
ti helyek mindösszesen 14,4%-át töltik ki, amely adatok 
alapján az Inter-Parliamentary Union felmérése szerint 
nemzetközi viszonylatban a vizsgált 193 ország közül Ja-
pán a 166. helyet foglalja el, amely alacsonyabb más 
ázsiai nemzeteknél, mint például Kína (25%) vagy Korea 
(17%), összességében véve a magyarországi (12,6%) 
adatoknál magasabb ugyan, viszont a felmérés az alsó-
házban található női képviselők aránya szerint van rang-
sorolva, így Magyarország (153.) jobb helyezést „ért el”, 
mint Japán (166.).21 

 

Női képviselők száma a parlament
alsó- és felsőházában
(Forrás: Gender Equality Bureau Cabinet Office)

Összességében véve Abe Shinzo gazdaságpolitikájából 
számos elem megvalósult, viszont nem elég ahhoz, 
hogy teljesen sikeresnek mondhassuk. Az őt követő Su-
ga Yoshihide nőkkel foglalkozó politikájáról viszont nem 
sokat tudunk egyelőre, mivel jelenleg az egész világot le-
köti a koronavírus járvány és az annak következtében 
kialakult krízishelyzet, így a prioritás ennek a helyzetnek 
a javítására fókuszálódik. Valószínűsíthető, hogy kitű-
zött célja között szerepel Abe Shinzo politikájának to-
vábbvitele és fejlesztése, és a legtöbb területen fejlődés 
várható.
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nálja a gyermek. Teljesen logikus formák ezek a kisgyer-
mekek nyelvhasználatában, kitűnően alkalmazzák a 
nyelvtani szabályokat, amiket tudni vélnek. Arról a gyer-
mek nem tehet, hogy mi ezt másképp gondoljuk, mert 
mások a „szabályok”.

Miért is fontos ez az idegen nyelv elsajátítása során? Az 
anyanyelv elsajátítása és az idegen nyelv megtanulása 
közözött vannak különbségek, de nem szabad megfe-
ledkeznünk arról sem, hogy hasonlóságok is vannak. Ha 
figyelembe vesszük a különbségeket, de közben építünk 
a hasonlóságokra is, akkor a nyelvtanulás/tanítás haté-
konyabb és élvezetesebb lesz mindkét fél számára. Az 
egyik nagyon fontos hasonlóság például a tanuló hozzá-
állása a tudás megszerzéséhez, amit a pszichológiában 
úgy neveznek: énállapot. Ennek az állapotnak az elérése 
nem csak a tanuló, de a tanító feladata is. Az énállapo-
tok közül is a Gyermeki énállapot, azon belül is az úgyne-
vezett Szabad Gyermeki énállapot a legalkalmasabb az új 
tudás megszerzésére kíváncsi, felfedező és vidám atti-
tűdjei miatt. Ha a tanulási és tanítási eszköztárunkban 
ezt is figyelembe vesszük, úgy még hatékonyabb lehet a 
nyelvtanulás folyamata. Az énállapotokról bővebben az 
alábbi linken lehet olvasni, még részletesebben a forrá-
sok közötti művekben.
https://web.cs.elte.hu/~akos987/Pedagogia/tranzakc.
htm

Az első idegen nyelv elsajátítása
A gyermekek tehát anyanyelvük elsajátítása után meg-
kezdik a hosszú tanulási folyamatukat a különböző ok-
tatási intézményekben. Ezek valamelyikében, legtöbb-
ször az általános iskolában, de előfordulhat már koráb-
ban is természetesen, találkoznak az úgynevezett ide-
gen nyelvvel. Ez hazánkban legtöbbször az angol nyelv.
Az első idegen nyelv elsajátítása során talán a legna-
gyobb különbség az anyanyelvhez képest az életkor. Ha 
a gyermek az iskolai közegben találkozik először egy új 
nyelvvel, egészen más kognitív funkciókkal rendelkezik, 
mint csecsemőkorában. Ez egyfajta nehézség, mivel 
nem tudja a fiatal gyermek ugyanúgy megtanulni az ide-
gen nyelvet, más néven célnyelvet, mint korábban az 
anyanyelvét.
Azonban ez egy előny is. A kognitív késségek változása 
azt is jelenti, hogy a gyermeknyelvi tudatossága már 
azon a szinten van, hogy képes egyfajta „tárgyként” te-
kinteni a célnyelvre és tudatosan elsajátítani, kvázi ta-
nulni azt. Ilyenek a nyelvtani szabályok elsajátítása vagy 
a szótanulás is például. Az idegen nyelvet elsajátító 
gyermeknek a rendelkezésére áll továbbá már egy nyel-
vi rendszer, az anyanyelve, amivel össze tudja vetni, ab-
ba be tudja illeszteni a célnyelvet, így ez is nagy segítség 
az új tudás megszerzése során.

Első nyelvtanulásunk

„A kommunikáció tehát nem más, mint közlés, mely ál-
tal közös tudásunk gyarapodik, a közösségi lét alapja.” 
(Rosengren, 2004)

Talán nem túlzás, ha kijelentjük, hogy az emberiség 
egyik legfontosabb eszköze, fejlődésének kulcsa a kom-
munikáció és ennek egyik fejlett formája, a nyelvhasz-
nálat. Ha elképzelünk egy világot, amiben az emberek 
egymással nem tudnak társalogni, ott még lehetséges 
lehet egyfajta gesztusokkal, mozgással (jelekkel, akár az 
állatvilágban) történő kommunikáció, de ha az sem lé-
tezne, akkor a csoportok között, sőt talán az egyének 
között is megszűnne a hasznos tudáscsere. Ez, akár azt 
is meghatározhatja, mennyire sikeres egy adott faj, mi-
lyenek a túlélési esélyei a világban. Az emberiség, szoci-
ális lényként, fejlődésének nagyon korai szakaszában ki-
alakította már a kommunikációt a közösségben, amiben 
élt. Ez a Földön élő fajok között egy egyedi jelenség, 
egyetlen más faj sem rendelkezik ennyire fejlett kom-
munikációs képességgel.

Ennek egyik leghatékonyabb formája a nyelvhasználat, 
amely hozzávetőlegesen egyidős az emberi civilizáció-
val. Az igaz, hogy később, az írásosság kialakulásával in-
dult meg igazán az emberiség rohamos kulturális fejlő-
dése, de már az emberi kommunikációra alkalmas 
hangzónyelvek és jelnyelvek kialakulása is óriási előnyt 
biztosított az emberiség számára a planétán. A hangzó 
nyelvek akusztikus kommunikációja, és a jelnyelvek vi-
zuális-gesztikuláris kommunikációja tette lehetővé az 
emberi közösségeken belül és kívül a hasznos tudáscse-
rét, ami a fejlődés egyik kulcsa. A közösségekben jellem-
zően a hangzó nyelvek terjednek el, de a mai napig je-
lentős a jelnyelvek szerepe is, például a siketek kommu-
nikációjában.

1. ábra:  A hangzó nyelvek és a jelnyelvek kódolásának
és csatornáinak az összevetése

A kommunikációs készség fejlesztése,
és annak nehézségei a japánul tanulóknál 
Írta: Baranyai Péter

Viszont ez hátrányt is jelent, hiszen az anyanyelv elsajá-
títása olyan alapvető igényeket elégít ki, mint a táplálko-
zás vagy az érzések közlése a külvilág (pl. szülők) felé, ez 
pedig elősegíti a tanulást. Ez kétségkívül egy olyan moti-
váció, ami nyilván nincs jelen az idegen nyelv tanulása 
során. Ahogy az idegen nyelv elsajátítására sokkal keve-
sebb időt is tudunk csak szánni, mint az anyanyelv meg-
tanulására és teljesen más elvárásokat is támasztunk a 
két nyelvvel szemben.

Mint láthatjuk, sok előnye és sajnos hátránya is van a 
gyermekek különböző életkorban történő nyelvtanulá-
sának. A témáról, a források között található Kirsten M. 
Hummel: Introducing Second Language Acquisition 
című könyvének 7. fejezetéből kaphatunk további rész-
letes információkat.
Mindemellett az alábbiakat is fontos figyelembe ven-
nünk. A gyermekek (és természetesen a felnőttek) 
minden életkorában lehetséges a nyelvtanulás, csak 
tudatosan válogatott és jól megtervezett módon kell 
annak zajlania annak érdekében, hogy a tudásmeg-
szerzést a lehető leghatékonyabban és jó lelki állapot-
ban tudják megtenni. Fontos továbbá tisztáznunk a ta-
nulás célját és tudatosan haladnunk kell a kitűzött cél 
felé. Ez idősebb korban fokozottan igaz, mivel a fel-
nőttkor és a hétköznapok terheltsége mellett csak ak-
kor tudjuk hosszútávon fenntartani a tanulást, ha tisz-
tában vagyunk azzal, hogy pontosan miért is tanulunk. 
Ez természetesen nagyon más egyénenként és a 
„nyelvtanulás a hobbim” is egy tökéletes válasz lehet, 
de ez esetben ehhez kell igazítanunk a saját elvárása-
inkat is a fejlődésben. A tanulóimmal szemben, legye-
nek bármilyen életkorban vagy élethelyzetben, én ezt 
mindig úgy fogalmazom meg, hogy a saját magam 
plusz egy szint elérése a cél. Azt, hogy a plusz egy szint 
mit takar és pontosan milyen fejlődést jelent, önma-
guknak kell meghatározni, egy adott tanulási ciklus vé-
gén pedig ellenőrizni is kell, hogy teljesült-e a cél vagy 
sem. Ez nagyon hasonlít az úgynevezett tanulói port-
fólióra, ami egy eszköz a tanulás támogatásához. Erről 
részletesebben is olvashatunk az alábbi tanulmány-
ban:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=626

A fenti körülményeknek és feltételeknek a megteremté-
sére szolgál remek helyszínként és keretként egy iskola, 
legyen az bármilyen fenntartású, közoktatási intézmény 
vagy akár délutáni nyelviskola. Az ott meglévő tapaszta-
lat és szakmai tudás nem helyettesíti a tanulók tanulási 
vágyát, de kiváló segítséget nyújthatnak a fejlődéshez, a 
célok kitűzéséhez és azok eléréséhez. Sokszor a tanulás 
rendszeressége és szervezése a legnagyobb segítség 
például felnőtt, dolgozó tanulók esetében.

Ez tehát egy olyan tudás, ismeret, amit az emberiség 
szinte teljes hányada elsajátít, az idegennyelv-tanulás 
révén akár többször is életében. A jó hír, amit nyelvta-
nárként mindig ki szoktam emelni: ez a folyamat lega-
lább egyszer már sikerült mindenkinek. Erre bizonyíték, 
ha értik, amit mondok a hétköznapokban vagy a tanó-
rán, illetve jelen esetben, ha az olvasó eljutott idáig. Sőt, 
utóbbi esetben az írás/olvasás képességével is feltehe-
tően rendelkezünk. Ezeket a tényeket azért is érdemes 
tudatosítanunk magunkban, de még inkább a nyelvet 
tanulókban, mert nagyon sokszor megfigyelhető egy 
nyelv elsajátítása során az a jelenség, hogy erős félelem 
van a tanulóban és nem meri használni a meglévő tudá-
sát, ezáltal elvágja magát a fejlődés egyik alapvető esz-
közétől.

Természetesen az első nyelvünk, az anyanyelvünk elsa-
játítása és a későbbi nyelvtanulás között van némi kü-
lönbség, a számos típusú „bilingual”, „kétnyelvű” embe-
rek mellett, akik egyszerre legalább két nyelvet tanulnak 
meg otthoni/környezeti okokból kifolyólag. 
Ahogy az idegen nyelv elsajátításánál, az anyanyelvi fej-
lődést is tudjuk mérni, nyomon követni és vizsgálni is 
egészen csecsemőkortól. Erre szolgál többek között az 
úgynevezett MLU (Mean length of utterance – Brown 
1973, azaz nagyjából: a megnyilatkozások átlagos hosz-
szúsága). Ezekből a mérésekből az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a csecsemő anyanyelvének elsajátítása során, kü-
lönösebb nyelvtani és nyelvtanulási instrukciók nélkül, 
tipikus nyelvtanulókéhoz hasonló hibákat vét. Ahogy 
fejlődik, a kisgyermekkorba érve ezek a nyelvhasználati 
„hibák” egyre nyilvánvalóbbak lesznek. Ilyen például a 
nyelvtani alakok túlzott általánosítása, helytelen hasz-
nálata. Viszont érdemes azt is megjegyeznünk, hogy a 
gyermek, jellemzően a saját tudástárának megfelelően, 
de sokszor tökéletesen használja a nyelvet. Erre remek 
példa (az angol nyelvvel kapcsolatos vizsgálatokat tar-
talmazza Kirsten 2014-es könyve) az angol többes szá-
mot jelző „s” hang általánosítása a rendhagyó szavakra 
is, például „mouses” használata a „mous” (magyarul: 
egér) többes számaként a „mice” (magyarul: egerek) he-
lyes használat helyett. Vagy a „hal”, amit már elfogyasz-
tottak megkapja az angol múlt idő „-ed” végződését és 
máris azt jelenti, hogy „megevett hal” („fished”). Bizo-
nyára ismerős sokak számára az is, amikor valamennyi 
négylábú állatra ugyanazt az egy szót (pl. kutya) hasz-

Hangzó nyelvek
küldő (adó)

Jelnyelvek
küldő (adó)

Akusztikus jelzések

vizuális-gesztikuláris jelzések

(vevő) címzett

(vevő) címzett

auditív értelmezés

vizuális értelmezés
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Sajnos a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezeket a 
körülményeket számos különböző ok miatt nem mindig 
sikerül megteremteni. Ez természetesen nagyrészt kül-
ső, kényszerítő körülmények miatt szokott előfordulni, 
de ennek feltárása és kifejtése túlmutat jelen cikk témá-
ján és keretein.
Összegezve tehát egy nyelviskolának éppúgy célja a ta-
nulók számára ideális környezet megteremtése, mint 
bármely más oktatási intézménynek. Ha elvonatkozta-
tunk a tanulók életkorától, akkor azt is kijelenthetjük, 
hogy ez bármilyen életkorú és hátterű diákra egyaránt 
vonatkozik. Minderre tekintettel a tanuláshoz ideális 
környezet megteremtése nem is tűnik olyan egyszerű-
nek, különösen, hogy millió környezetből és háttérből 
érkezhetnek a tanulók az úgynevezett „második idegen 
nyelvek” világába. Ez nincs máshogy a japán nyelv ese-
tében sem.

találkozás a japán nyelvvel
A japán nyelvhez nagyon sok úton el lehet jutni, de azért 
megfigyelhetőek tipikus esetek is. Szerencsére a világ 
japánul tanulóinak nagy részével kapcsolatot teremteni 
képes Japán Alapítvány pár évente készít egy felmérést 
a világon, amiből világosan kiderül, hogy milyen úton ér-
kezik a legtöbb diák a japánórákra. A legutóbbi, 2018-as 
felmérés eredményei egybevágnak a saját tapasztalata-
immal.
 

2. ábra

Az elsődleges indok általában a japán animációs filmek 
(anime) és képregények (manga) világa iránti érdeklő-
dés, amit a japán nyelv és kultúra utáni tudásvágy szo-
kott követni. Általánosságban elmondható, hogy az 
utóbbi években nagyon is divatos a japán kultúra világ-
szerte, egyre több érdeklődőt és rajongót vonz. Gondol-
junk csak a rengeteg ilyen-olyan japán étteremre Buda-
pesten, amelyek egy részébe érdemes betérni, másik 
részét pedig inkább csak megnézni érdemes kívülről.
A felmérésből nem teljesen derül ki, de saját tapasztala-
taimból azt tudom még ehhez hozzá tenni, hogy a be-

barátaival együtt akart tanulni és ezért választja a nyel-
vet. Illetve személyes kedvencem, amivel munkám so-
rán szintén találkoztam: „nem szeretem az XY nyelvet, 
maradt a japán…” Szerencsére az ilyen motivációk ki-
sebbségben vannak a diákok körében.
Az egyetemi oktatásban jól terhelhető, céltudatos és 
intelligens tanulókkal kell együttműködni, kiválóan le-
het haladni velük, bár ezen a téren a középiskolai ok-
tatáshoz képest kisebb tapasztalattal rendelkezem.

Azonban bármelyik oktatási intézményt is nézzük, na-
gyon gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, misze-
rint a tanuló nem mer megszólalni az órán japánul an-
nak ellenére, hogy a tudása esetlegesen megvan hoz-
zá. Ez a jelenség vélhetően nem csak a japán nyelvta-
nításra, hanem valamennyi nyelv oktatására jellemző. 
Az okok összetettek és mélyen húzódnak, ezúttal csak 
a jelenség feloldására szeretnék koncentrálni, elsősor-
ban saját tapasztalataimra alapozva, amit 2006 óta 
gyűjtöttem a japán nyelv oktatása során.

Tanulás és fejlődés, jó gyakorlatok
és digitalizáció az oktatásban
Minden nyelvórán nagyon fontos tehát, hogy megis-
merjük a hallgatók hátterét, tudását, motivációját és cél-
jait. Ehhez igazítva kell alakítanunk a körülményeket és 
megfelelő segítséget kell nyújtanunk a tanuláshoz. Ez 
egyszerűbb egy magánóra során, és egyre bonyolul-
tabb a csoportok létszámának növekedésével.
Egy japán nyelvi órán is az a legfontosabb, hogy megte-
remtsük azt a légkört, amelyben a legoptimálisabban 

meneti indok és a hosszútávú cél sokszor megegyezik, 
azaz az általam üzemeltetett nyelviskolába járók eseté-
ben nem a vizsgák és végzettségek megszerzése a leg-
főbb cél, többségében inkább a nyelvtanulást hobbi-
ként kezelik. Ez egy kellemes, intellektuális délutáni el-
foglaltság számukra és persze, nagyon örülnek, ha a 
kedvenc Japánhoz kapcsolódó témájukat megértik majd 
eredeti nyelven is, de ez nem elsődleges cél, csak egy 
kellemes és hasznos velejárója a hobbijuknak.

3. ábra

Tehát, a fenti háttérrel érkező tanulóknak szeretnénk 
alapvetően megteremteni azt a környezetet, ahol a leg-
hatékonyabban és jó hangulatban tudnak tanulni, fej-
lődni. Jellemzően a saját iskolai, egyetemi és nyelviskolai 
tapasztalataimat szeretném itt összegezni, hogy milyen 
jelenségekkel találkozom a leggyakrabban. 
Általánosságban elmondható, hogy a magánoktatásba, 
nyelviskolákba érkező tanulók nagy többsége motivált 
és szeretne tanulni, valamint fejlődni. Ennek a nagyon 
egyszerű oka az, hogy ez egy olyan extra időt, energiát, 
pénzt igénylő tevékenység, amit nagyon kis kivételtől el-
tekintve önként „költenek el”, épp ezért lelkesen és ér-
deklődően állnak a tanuláshoz. A nyelviskolákban tehát 
a tanulókkal legtöbbször ideális körülmények között tu-
dunk belevágni a munkába.
A középiskolai oktatásban egyre több intézményben 
már választható nyelv a japán, több második idegen 
nyelv közül. Jellemzően olyan diákok érkeznek ide, akik 
szintén motiváltak és tudatosan választották a sokak ál-
tal „legnehezebbnek” tartott japán nyelvet. Természete-
sen itt előfordulhat kevésbé érdeklődő hallgató is, aki a 

tud fejlődni a hallgató. Ennek számtalan módszere kö-
zül én leggyakrabban a legegyszerűbbet szoktam vá-
lasztani: beszélgetek a hallgatókkal. Minden óra elején 
pár percet beszélgetünk aktuális, hétköznapi dolgokról. 
Ez azért is nagyon hasznos és hatékony, mert a lelki ál-
lapotuk felmérése mellett már egészen korai szakasz-
ban el tudjuk kezdeni részben vagy egészben a célnyel-
ven a beszélgetést. Ezzel szépen lassan és természete-
sen szoktatva a tanulókat a célnyelven történő kommu-
nikációra. Az már csak egy extra haszon, hogy sok szó-
beli vizsga is hasonló „small talk”-al kezdődik és ezen a 
módon ezt is tudjuk gyakorolni. Természetesen az ilyen 
beszélgetések a bizalmi kapcsolatot is építik a tanuló és 
tanár között, ami szintén fontos.
Itt szeretném hozzátenni, hogy nagyon jó dolog a biza-
lom építése tanuló és tanár között, de nem szabad meg-
feledkeznünk a tanulók egymás közötti bizalmának fel-
építéséről sem. Érdemes minden hallgatót bevonni 
ezekbe a beszélgetésekbe. Gyakran igyekszem rávenni 
a diákjaimat, hogy kérdezzenek egymástól. Az így létre-
jövő csoportokban sokkal egyszerűbb hosszútávon 
együtt dolgozni, a befektetett többletenergia megtérül, 
mert idővel a csoport egy egymást támogató és segítő, 
bizalmi közösséggé tud alakulni, ahol a közös cél a tanu-
lás és fejlődés.

Azonban még az ilyen egyszerű beszélgetéseknél is ta-
lálkozhatunk gátlásokkal, nehézségekkel küzdő tanulók-
kal, akik nem tudnak vagy mernek megszólalni. Sajnos 
azt látom, hogy sokszor érkeznek hozzám olyan diákok, 
akik hatalmas teljesítménykényszerben élték meg ko-
rábban a nyelvtanulásukat, ahol a kimondott vagy leírt 
dolgokat pontozták és osztályozták, emiatt csak a hibát-
lan és tökéletes az elfogadható, aminek pedig az a kö-
vetkezménye, hogy addig nem mondják el vagy írják le 
az adott nyelvi feladatot, amíg nem ítélik azt tökéletes-
nek a fejükben. Ez eredményezi az oktatók számára saj-
nos jól ismert hosszú és feszült hallgatást.
Természetesen nem azt szeretném mondani, hogy min-
denhol és mindig ilyen diákokkal találkozom csak, és 
nem is az iskolák vagy az osztályzás ellen vagyok (külö-
nösen 13 évnyi középiskolai történelem és japán nyelv-
tanítás után). Azonban azt éreztem mindig, hogy a köz-
oktatásban van néhány nagyon erős kényszer, ami be-
folyásolja a legjobb szándékot és a mély szakmai tudást 
is. Ez pedig a kimenet (pl. érettségi vagy felvételi) és az 
idő. A primer cél az, hogy adott időben teljesítsük az 
adott kimenetet, azaz egy középiskola esetén négy év 
alatt a tanuló le tudja tenni az érettségit. Ennek esik ál-
dozatul sokszor az ideális tanulási közeg és lelkiállapot, 
és ezt kell visszaépítenünk sokszor első lépésben, még a 
„small talk” szint előtt. Ez egy komplex és bonyolult fo-
lyamat, ami rengeteg türelmet és osztatlan figyelmet 
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igényel. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy semmiképp 
nem szabad kihagynunk a lassabban megnyíló egyént a 
csoporttal való beszélgetésből. Érdemes olyan célzott, 
egyszerűbb kérdésekkel bevonni az ilyen tanulókat, 
amelyekre biztosan tudnak válaszolni, és készülhetünk 
olyan témákkal is, amik biztosan érdekli őket. Emellett, 
ami nekem nagyon jól működött mindig, hangsúlyozzuk 
ki sokszor: nincs jó és rossz válasz. A „small talk”-ban 
nem az a cél, hogy a nyelvtan tökéletes legyen, hanem 
az, hogy a nyelvet arra használjuk, amire való: kommu-
nikáljunk vele. Ez a folyamat hosszú hetek alatt el szokta 
érni a kívánt eredményt és idővel a csoporttal dinamiku-
san és a célnyelven tudunk kommunikálni az órák ele-
jén, ezzel is bemelegítve magunkat az órai közös mun-
kára. Természetesen nagyon sokszor hasonló témákat 
fogunk átrágni, de ez is segít a gyakorlásban.

Egy nyelvóra megtartásához ezután millió eszköz közül 
válogathatunk. Az ókori görög és latin nyelv tanításának 
történetétől számítva nagyon hosszú idő telt el a nyelv-
oktatás fejlődésében. A klasszikus, frontális módszerek-
től, ahol a nyelvtan és a példamondatok voltak a közép-
pontban, ma már más fókuszpontokat szem előtt tartó 
módon is tudunk nyelvet oktatni. Minél nagyobb az is-
meretünk, a fegyvertárunk, annál jobban tudjuk igazíta-
ni a tanuló igényeihez az órát. Természetesen itt nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy mi tanárként 
milyen módszerrel boldogulunk, milyen módszert talá-
lunk a leghatékonyabbnak a tudásunk átadásához. Álta-
lánosságban elmondható, hogy nincs tökéletes és min-
den helyzetben jól működő oktatási módszer, de a meg-
felelő tapasztalat megszerzéséhez érdemes minél töb-
bet kipróbálnunk.
Érdemes megismernünk például az 1970-es években 
megjelenő szuggesztopéd módszert, melynek egyik fő 
képviselője egy bolgár pszichoterapeuta, Georgi Loza-
nov volt. A módszer lényege, hogy a tanulókat „fel kell 
szabadítani” a stresszel járó tanulás alól és tökélete-
sen nyugodt, békés közeget kell számukra biztosítani 
a tudás elsajátításához. Ezt kényelmes bútorokkal és 
lágy háttérzenével is támogatja a módszer, ami első-
sorban párbeszédekkel és szerepjátékokkal igyekszik 
a célnyelvet fejleszteni. Nagyon érdekes és ígéretes 
mérések zajlottak a módszer eredményességével kap-
csolatban és szerencsére több könyv is született a té-
mában, közülük is a The Foreign Language Teacher’s 
Suggestopedic Manual 1988-as kiadású műve, amit jó 
szívvel ajánlok minden érdeklődőnek. A szuggeszto-
péd módszer megismerése, ha nem is teljes mérték-
ben alkalmazzuk, hozzásegít minket ahhoz, hogy mi-
lyen lelki állapodban érdemes az oktatásnak zajlania, 
és tehetünk egy-két lépést az ideális tanulói közeg 
megteremtése felé.

tom és szeretem is az olyan órákat, ahol a kommuniká-
ció van középpontban. Meggyőződésem ugyanis, hogy 
ha nincs valamiféle „vizsgakényszer” rajtunk, akkor ez a 
módszer erős támogatást ad nekünk ahhoz, hogy a va-
ló életben is ténylegesen használni tudjuk a megtanul-
takat.

Végül, egy igazán aktuális dologról, a digitális oktatásról 
is szeretnék pár gondolatot írni. Több mint egy éve már 
digitálisan zajlik a magánoktatás és hellyel-közzel a köz-
oktatás is. Személy szerint én 2020. március közepe óta 
nem tartottam egyetlen élő órát sem a magánszférá-
ban, és egy-egy hónapot leszámítva a közoktatásban 
sem. Ez egy olyan újfajta helyzet és kihívás, ami mind a 
tanárokra, mind a tanulókra óriási terhet rótt az elmúlt 
időszakban. Egészen megváltozott a napi rutinunk és 
életünk, közel sem nevezhető sokszor ideálisnak a 
nyelvtanuláshoz ez az élethelyzet és maga a digitális tér 
sem. De egyelőre nincs más, ezzel kellett tovább halad-
nunk, ha tetszett, ha nem. Szeretném tisztázni, hogy mit 
értek digitális oktatás alatt, mert ez sokszor egy nagyon 
félreértett fogalom. Számomra az alábbi megfogalma-
zás áll a legközelebb ahhoz, amit én gondolok:
„A digitális oktatás nem más, mint a digitális eszközök és 
technológiák innovatív használata a tanítás és a tanulás 
során, amit gyakran technológiai fejlesztésű tanulásnak 
(TEL: Technology Enhanced Learning) vagy e-tanulásnak is 
nevezünk.” By University of Edinburgh

5. ábra

Az igazság az, hogy tökéletes definíciója még mindig 
nincs ennek a fogalomnak, hiszen a régebbi (pl. Mike 
Levy: CALL: context and conceptualisation 1997.) szak-
irodalomban található digitális oktatás és a napjainkban 
lehetséges és elérhető digitális oktatás közötti óriási kü-
lönbség befolyásolja a meghatározást. A másik, ami 
nem egyértelmű, az ennek a módszernek a hatékonysá-
ga. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan születni fog-
nak olyan mérések, ahol ezt meg tudják állapítani, de 
legjobb tudomásom szerint jelenleg ott tartunk, hogy 
bizonyos körülmények között akár hatékony is lehet. 
Mindez azonban nem változtat azon, hogy ebben a tér-

4. ábra 

A kommunikatív nyelvoktatás módszere nekem sze-
mély szerint nagyon bevált és azt tapasztaltam, hogy a 
diákok is könnyebben tudnak vele azonosulni, hamar 
belerázódnak. Lényege természetesen a kommuniká-
ció, ami hozzáilleszthető a fent említett „small talk” rit-
musához és szuggesztopéd módszerekkel kombinálva 
nagyon eredményesen lehet vele dolgozni. A módszert 
a 70-es és 80-as években, főleg Észak-Amerikában ku-
tatták. Egy nagyon egyszerű igény merült fel ugyanis a 
nyelvtanulás során: a cél az volt, hogy a diákok minél 
előbb és minél hatékonyabban helyt tudjanak állni való-
di élethelyzetekben. Szerintem nem kell bemutatnom a 
tankönyvi nyelvtanulás és nyelvhasználat problémáit, 
ha kilépünk ezzel a tudással a valóságba. Sokszor ku-
darccal végződnek ezek a kommunikációs kísérletek. A 
módszer kutatásának és fejlesztésének egyik gyümöl-
cse H. Douglas Brown: Principles of Language Learning and 
Teaching című műve, mely több újrakiadást is megért. 
Én a 2007-es kiadását olvastam és ajánlom a módszer 
iránt érdeklődőknek. Amikor kommunikatív nyelvokta-
tást folytatunk, a tanulás fókusza a kommunikáció, ezért 
például a nyelvtani ismeretek háttérbe szorulhatnak. Ez 
nem túl szerencsés, amennyiben épp egy nyelvvizsgára 
készülünk, de ha használni szeretnénk a nyelvet, esetleg 
utazáshoz vagy költözéshez, akkor nagyon is megfelelő 
módszer. A tanórákon folyamatos bátorítással és ösz-
tönzéssel igyekszünk a tanulókat kommunikációra kész-
tetni. Az estlegesen ismeretlen szavakat, nyelvtani szer-
kezeteket pedig tanárként elmagyarázzuk, nagyon sok-
szor a célnyelven. Természetesen szükséges az anya-
nyelvi kommunikáció is, ha látjuk, hogy a megértés aka-
dályba ütközik, vagy esetleg nem tudunk valamit kellő-
en elmagyarázni. Nagyon jól működő módszernek tar-

ben kell működnünk most, és szeretnénk jól és hatéko-
nyan oktatni. Úgy tapasztaltam az elmúlt esztendőben, 
hogy a digitális oktatásnak ténylegesen vannak előnyei 
is a felismerhető hátrányok mellett.
Az egyik legkézenfekvőbb előnye az otthoni kényelem. 
Ez természetesen nem mindig megoldható, sok élet-
helyzetben nem tudjuk biztosítani magunk számára a 
megfelelő tanulási környezetet, de ha ez meg tud való-
sulni, akkor nagy előny a fejlődéshez. Az utazási időt, az 
esetleges késői hazaérkezést (pl. egy jellemzően délutá-
ni, 5-6 óra fele kezdődő nyelvtanfolyam 7-8 óra körül ér 
véget, tehát este 9 óra is lehet, mire hazaérünk) viszont 
egyértelműen meg tudjuk spórolni ezzel a módszerrel. 
Azt látom, hogy ennek köszönhetően többen tudnak el-
jutni délutáni nyelvórákra és megjelentek olyan rétegek 
(pl. kisgyermekes édesanyák, fiatal hallgatók, akik nem 
tudtak késő estig a városban tanulni), akik eddig akadá-
lyozva voltak a tanulásban az utazás ideje, nehézsége 
miatt. Nagyon örülök, hogy a digitális térnek hála már 
ők is részt tudnak venni a tanórákon. 
A tanórák rögzítésének a lehetősége is egy hasznos esz-
köz, hiszen így az esetleges hiányzók is bármikor vissza 
tudják nézni az órát vagy ismétlésnek is jó egy ilyen fel-
vétel. Természetesen a felvételt úgy érdemes hozzáfér-
hetővé tennünk a hallgatók számára, hogy azt letölteni 
és terjeszteni ne tudják, hisz ennek megvannak a hátrá-
nyai. A rögzítésen túl is ma már óriási digitális eszköztár 
áll rendelkezésünkre, a nagy technológiai cégek döbbe-
netesen nagy sebességgel fejlesztették ki az oktatás igé-
nyeihez az újabbnál újabb eszközöket.
A digitális oktatás nagy hátránya a személyes kapcsolat 
hiánya. Azt gondolom, ezt mindannyian érezzük most 
saját életünkben, de ez a nyelvórákon is egyértelműen 
megfigyelhető. Különösen fontosnak tartom ezért eb-
ben az időszakban, hogy a tanulás felszabadító és pozi-
tív élmény legyen mindenki számára, mert sokaknak ez 
az egyetlen kikapcsolódásuk a hétköznapokban. 
A források között található digitális oktatással foglalko-
zó művek még jóval a járvány előtti időkből származnak, 
érdemes őket átolvasni, de ma már sokkal nagyobb esz-
köztár áll rendelkezésünkre online.

Összegzés
Nyelvoktatóként, pedagógusként nagyon fontos szá-
munkra az eredményes és pozitív élményt nyújtó tanó-
ratartás. Ez egy összetett és nehéz feladat, mivel renge-
teg tényezőnek az összességéből jön létre egy ilyen al-
kalom és sajnos nem is mindegyiket tudjuk közvetlenül 
befolyásolni.

Amit meg tudunk tenni, hogy bővítjük a tudásunkat, ta-
pasztalatot szerzünk és kipróbálunk minél több mód-
szert, eszközt a tanórákon. A diákoktól is azt kérjük, 
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hogy valami számukra idegen dolgot, például egy új 
nyelvet használjanak. Tanári oldalról is megtehetjük 
ugyanezt a saját fejlődésünk érdekében.
Gyakran hallom diákoktól is azt, hogy nem szeretnének 
hibázni, azért nem szólalnak meg, vagy nem írnak le 
semmit. Ilyenkor érdemes rávilágítani arra az alapvető 
tényre, hogy hibázni csak az tud, aki csinál is valamit. 
Sokszor mondom az órákon, hogy hibázni éppen ezért a 
legjobb dolog a világon.

Amiket ebben a rövid cikkben leírtam, azok a teljesség 
igénye nélkül, szándékom szerint minden kedves olvasó 
által is megérthetően lettek összegezve. Mindezt azzal a 
céllal tettem, hogy a témában elinduljon egy közös pár-
beszéd, gondolkodás és igény a fejlődésre, esetleg a vo-
natkozó szakirodalom felkutatására és tanulmányozá-
sára. Ha esetlegesen nem sikerült új vagy érdekes infor-
mációval szolgálnom, akkor abban bízom, hogy az álta-
lam forrásként hozott művek jó kiindulási alapot szol-
gálhatnak arra, hogy mindenki meg tudja lépni a plusz 
egy szintet a saját fejlődésében.

Ha esetleg bármilyen témában felvennék velem a kap-
csolatot, az alábbi módokon tudnak elérni:
sensei@nihon-go.org
https://www.facebook.com/japannyelv

Köszönöm, hogy írhattam és hálás vagyok,
hogy olvasta!
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Talán sokan hallottak már róla itt Magyarországon is, 
hogy Japánban egyre nagyobb a szinglik aránya. Sokan 
nem is keresnek aktívan párt, nem is szeretnének ran-
dizni. Viszont azoknak, akik a nehézségek ellenére 
megpróbálják több, tipikusan „japán módszer” áll a 
rendelkezésére. Három fő párkeresési módszert sze-
retnék bemutatni, a csoportos randevúkat (goukon 合
コン), az elrendezett házasságot (omiai お見合い), vala-
mint az internetes párkeresési lehetőségek tárházát. 
Az első kettő hagyományos, a japán kultúrára jellemző 
ismerkedési forma, míg az internet a mai világban már 
elengedhetetlen része az életünknek, és egyre csak nő 
a szerepe.

goukon

Jellemző a csoportos randevúk, az úgynevezett goukon-
ok szervezése. A goukon szó a „kevert” és „társaság” sza-
vak japán megfelelőiből ered. Ezeket általában baráto-
kon keresztül szervezik, elhívják a barátok barátait, ki-
sebb-nagyobb társaságokat  hoznak így össze, ugyan-
annyi lányt invitálnak, ahány fiú jön. Általában 3–3 vagy 
4–4 fő, de ha nagyobb a társaság, mindenképpen van 
szervező (kanji 幹事). Ebben az esetben egy lány és egy 
fiú szervezi, akik a saját köreikből hívnak lányokat és fiú-
kat. Ők választják ki a helyszínt is például, ahol az ese-
mény zajlik. Vacsora és iszogatás közben lehet így is-
merkedni. A goukonok története 1970-re nyúlik vissza, 
akkor kezdtek a kampuszokon a diákok ilyen jellegű ta-
lálkozókat szervezni, hogy kapcsolatot teremthessenek 

Párkeresés Japánban 
Írta: Szili Virág Anna

az ellenkező nem tagjaival. Egyetem után is megmarad 
a goukon létjogosultsága, kollégákkal is szerveznek talál-
kozókat. A japánok a munkahelyen töltik az idejük leg-
nagyobb részét, így az ismeretség is adja magát. Sokan 
eleve számolnak ezzel a lehetőséggel, és a munkahe-
lyen próbálnak ismerkedni, ha tudnak. Nem csak kollé-
gákat lehet beszervezni, már rengeteg változata kiala-
kult a goukonnak, például hogy adott hobbi köré szerve-
zik (shumikon 趣味コン), vagy reggeli/déli találkozót szer-
veznek azoknak, akiknek az este kevésbé felel meg. Sőt, 
már a városrészek is szerveznek goukonokat (machi-
kon　街コン). Ezeket főleg életkor alapján hirdetik meg, 
és előre kell rájuk jelentkezni. Ezek inkább rapidran-
di-szerűek és előfordul, hogy meg kell felelni adott elő-
feltételnek a részvételhez. 

Hiroshi Ishida 2013-as cikke 
alapján a legnépszerűbb mód-
szer a párkeresésre a barátok 
általi bemutatás. Egy 2016-os in-
ternetes forrás is a három leg- 
gyakoribb módszer közt említi a 
barátok általi bemutatást. (Azó-
ta azért változtak az arányok.) 
Barátokon keresztül az egyik 
leg egyszerűbb és legbiztonsá-
gosabb új ismeretségre szert 
tenni, és nem áll távol a japán 
kultúrától egy közvetítő embe-
ren keresztül bővíteni az isme-
retségi kört, akár baráti akár társ-
keresési céllal történik. A közve-
títő szerepe fontos Japánban. 
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A lenti táblázat nemek szerinti bontásban mutatja, hogy 
a nem házas és aktívan párt kereső válaszadók milyen 
módon próbáltak ismerkedni. Ez a Japanese Life Course 
Panel Survey felmérése alapján készült 2007 és 2008 
közötti időszakban, 3367 fő 20 és 34 év közötti válasza-
dó és 1433 fő 35 és 40 év közötti válaszadó részvételével 
(Hiroshi 2013).

Férfi Nő
Barátokat kérnek meg arra, hogy mutassa-
nak be valakit

55 59

Közös ivászatokon (nomikai) vesznek részt 45 44
Kollégákat vagy a főnöküket kérik meg rá, 
hogy mutassanak be nekik valakit

23 21

Készségfejlesztő órákon és/vagy a hobbi-
jukkal kapcsolatos találkozókon vesznek 
részt

15 17

Tanfolyamra kezd járni és/vagy csatlakozik 
valamilyen körhöz (kulturális vagy sport)

14 9

Internetet és/vagy mobiltelefont használnak 14 7
Szülőket, testvéreket kérnek meg arra, 
hogy mutassanak be valakit

8 12

Megszervezett találkozókon vesznek részt 5 6
Társkereső szolgáltatást vesznek igénybe 5 5

Omiai
Japánban mai napig létező jelenség az omiai, a szülők 
vagy a munkahely által elrendezett találkozás, házassági 
céllal. Házasságközvetítő ügynökségek is szerveznek 
manapság omiaiokat. Ha a találkozó sikeres, pár héten 
vagy hónapon belül megkötik a házasságot.1 
 

Az omiai mint téma a popkultúrában is megjelenik.
Forrás: https://asianwiki.com/From_Five_To_Nine 

párkeresésnél viszont személyesebb a kapcsolat a köz-
vetítővel. A díj befizetése után információkat és fotót 
kell biztosítani a közvetítőnek. A modern omiait és a há-
zasságot követően a professzionális nakodo nem követi 
nyomon a fiatalok házaséletét, ellentétben a hagyomá-
nyos nakodoval. A közvetítő szerepe tehát csökkent a ré-
gihez képest, megváltozott. A professzionális nakodo 
nem ismeri mindkét felet – az egyik fél közvetítője csak 
a másik fél közvetítőjét ismeri.
A házasulandónak sok kritériumnak kell megfelelnie. 
Fontos szempontok a döntésnél az iskolázottság, a jöve-
delem, a családi háttér, a családtól való függetlenség, 
családi állapot (elvált, stb.) és a külső megjelenés. Keve-
sen nézik a vallást, hobbit vagy jogosítványt, sokan nézik 
viszont a vércsoportot (Japánban ez fontos, úgy tartják, 
köze van a személyiséghez), de nem alap az elutasítás-
ra. A horoszkópnak is szentelnek figyelmet, a Tűz Ló (Hi-
noeuma 丙午) évében született nőkről azt tartják, hogy 
balszerencsét hoznak. Amennyiben sok válásra, termé-
ketlenségre, törvénytelen gyermek(ek)re vagy öröklődő 
betegség(ek)re derül fény a jövendőbeli vizsgálata so-
rán, nagy valószínűséggel nem jön létre a házasság. 
Ezért a családok igyekeznek minél jobban elrejteni eze-
ket a problémákat, hiszen tönkretehetik a nehezen fel-
épített társadalmi státuszt és a jó házasság lehetőségét.

Az elrendezett házasságoknak több évszázados hagyo-
mánya van Japánban. Gyökerei a Kamakura-korban 
(1185–1333) az arisztokrácia köreiben keresendők, de 
igazán elterjedté az Edo-korban (1603–1868) vált. A há-
zasság nem egyszerűen két ember szövetségét jelentet-
te, hanem két családét, hasonló társadalmi státuszra 
alapozva. 1930-ban a házasságok 69%-a elrendezett há-
zasság volt. Még 1990-ben is az akkor megkötött házas-
ságok 25-30%-a elrendezett házasság volt. Ez az arány 
2015-re 5,2%-ra csökkent. (Itt az adatok forrásául szol-
gáló cikk valószínűleg a modern, házasságközvetítő cé-
gek által összeismertetett párok arányára gondol.2)

Főleg családtag által szerveződnek és a közvetítő kora, 
társadalmi státusza magasabb, mint a feleké. Előfordul, 
hogy munkahelyen, az adott fél főnöke a közvetítő, aki 
ez esetben egy hatalmi pozícióban lévő személy. A mo-
dern Japánban általában véve már nem a szövetségek 
kialakításáról szól egy elrendezett házasság, de több 
mint egy egyszerű bemutatás, a közvetítő ugyanis na-
gyon érdekelt a sikerben, a kiszemeltnek sok kritérium-
nak kell megfelelnie. Fontos szempont a biztonság, te-
hát az adott felet egy családtag vagy kolléga biztos isme-
ri, vagy ismerik a környéken, a lényeg hogy tudni lessen, 
tényleg az, akinek mondja magát. A közvetítő személye 
tehát nagyon fontos, hiszen ő kezeskedik a bemutatott 
házasulandó fél megbízhatóságáért és megfelelősségé-
ért. Gyakran a szülők keresgélnek a gyerek helyett, akár 
a gyerek kérésére adott esetben. A konkatsu 婚活 (há-
zastárs-keresés) nem egyszerű feladat Japánban.
Az omiai nagy változásokon ment keresztül, és alkal-
mazkodott a modern életformához, ezért is maradt 
még mindig fenn. Megjelentek a professzionális közve-
títő-szolgáltatások, ahol kevésbé érintett személyesen 
a közvetítő (nakodo 仲人), ennek ellenére ugyanúgy a 
legjobb potenciális jelöltet igyekszik megtalálni, célként 
a házasságot tartva szem előtt. A hagyományos omiai-
hoz viszonyítva kevésbé személyes, de az internetes  

Amennyiben mindkét fél megfelelt a kritériumoknak, 
létrejön a találkozó. Általában a szülők is részt szoktak 
venni, de ez ma már egyre kevésbé jellemző. Ha a talál-
kozó jól megy, elkezdődnek a tárgyalások. Ezeken meg-
egyeznek a pénzügyekről, kötelezettségekről és mindar-
ról, ami fontos az adott párnak. A találkozót általában 
egy elegáns étteremben vagy hotelben tartják.
Ma már egyre kevesebben hajlanak az elrendezett há-
zasságra, de még mindig sokan vannak, akiknek jól jön 
a professzionális segítség, akár azért mert nincs idejük 
randizni, akár azért, mert félénkek, vagy egyéb okokból. 
Sokszor ezt nehéz is összeegyeztetni a szerelmi házas-
ságra való vágyakozással, hiszen az elrendezett házas-
ság nem a szerelemről szól.
A munkahelyi közvetítés hasonló koncepció szerint zaj-
lik. A közvetítő általában magas fokon áll a cégen belüli 
ranglétrán és jól ismeri a beosztottjait. A főnök megíté-
lésében hajlamosak bízni, és a munkahelyi környezet 
biztosítja azt is, hogy a választott jó képességű és meg-
felelő háttérrel rendelkezik. Ugyanakkor egy főnök által 
összehozott munkahelyi közvetítés esetén nehéz nemet 
mondani, ha mégsem alakulnak jól a dolgok. A profesz-
szionális közvetítő esetén nem kerül az illető magánéle-
te terítékre a munkahelyén, nincs a közvetítő felé társa-
dalmi kötelezettsége, valamint sokkal több jelölt közül 
választhat

Ahogy egyre nagyobb problémává vált a házasságok 
csökkenő száma és az egyedül maradottak növekvő 
aránya, az állam is igyekezett lépéseket tenni a helyzet 
javulása érdekében. Ügynökségeket állítottak fel a helyi 
kormányzatok, amelyek lehetőséget biztosítottak a tár-
sasági életre, például partikat szerveztek. Ezek már az 
1970-es évek közepétől kezdődtek, prefekturális (japán 
közigazgatási egység, körülbelül, mint nálunk a megye) 

1 Érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy a populáris kultúrában miként jelenik 
meg az omiai, például olyan népszerű sorozatokban, mint a „From Five to Nine”

2 rEgan 2020;
aPPlBauM 1995.
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és helyi (város, község, városrész) szinten. Házassági ta-
nácsadás, találkozó-körök, házassági és közvetítői díjak, 
csak hogy párat említsek.
Egy érdekes új ötlet manapság, miszerint egy ügynök-
ség, DNS minta alapján való keresést is vállal. A szolgál-
tatás népszerűsége nő, de egyelőre nagyon drága. A ke-
resés alapja, hogy akiknek leginkább különbözik a DNS 
mintája, azok alkotják a leginkább összeillő párt.

Online párkeresés
A mai világban nem lehet elmenni az internet nyújtotta 
lehetőségek mellett sem. A japánok nagyon kocká-
zat-tudatosak (risk-aware) valamint nagyon jellemző, 
hogy igyekeznek kevés személyes információt kiadni 
magukról idegeneknek. Az internet világában nagyon 
könnyű névtelennek maradni. Viszont pont ez az anoni-
mitás az, ami fokozza a veszélyfaktort, miközben pont a 
veszély miatt nem szívesen vállalják magukat az inter-
neten. ráadásul a köztudatba nagyon beleégtek az on-
line megtévesztett áldozatok esetei. Ennek ellenére az 
elmúlt években növekvő népszerűségnek örvend az on-
line társkeresés. Ha azt nézzük, hogy Japánban az egye-
dülállók 20%-a próbál online párt találni, míg Ameriká-
ban ez már 60%, akkor valószínűsíthető, hogy ez a szám 
tovább fog növekedni. Ha biztonságossá tudják tenni az 
internetes társkeresést az ezzel foglalkozó cégek, nyert 
ügyük van.

A sikeres egymásra találások száma is támogatja az in-
ternetes társkeresés létjogosultságát. De ami végképp 
adott egy nagy lökést az online ismerkedésnek, az a je-
lenleg is tartó járványhelyzet, lezárás és kötelező távol-
ságtartás. Azon túl, hogy megvannak az online tér elő-
nyei, ebben a helyzetben az emberek rá is kényszerül-
tek a használatára, így a közvetítő cégek is igyekeztek 
online bővíteni a szolgáltatásaikat, például Zoom-on is 
szerveznek eseményeket. A video-beszélgetés kedveltté 
vált. Az internet előnyeiről szólva, a nehezen megnyíló, 
félénk japánoknak sokat számít, hogy magabiztosabb-
nak érezhetik magukat az otthonukban, ismert terepen. 
A személyes találkozó nyomásától megszabadulva köny-

kulnak, beépülnek a modern hétköznapokba, alkalmaz-
kodva a világban végbemenő változásokhoz. A körülöt-
tünk lévő világ folyamatosan változik. Az egyik trend, 
amit megfigyelhetünk, hogy ma már szinte minden on-
line, vagy létezik rá online verzió. Ez igaz a párkeresésre 
is, még az eleinte húzódozó japánok körében is. Sőt el-
mondható, hogy gyors és folyamatos növekedésnek in-
dult, a nehéz kezdet ellenére.
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és növekvőben van.
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Mori Ógai története Okadáról, a rendezett életű or-
vostanhallgatóról 2 szól – legalábbis ezt ígéri a narrá-
tor, de a gyönyörű Otama hamar átveszi a főszerepet, 
és Okada szinte mellékszereplőként kíséri tovább az ő 
történetét.

Otama, a szegény cukorkaárus lánya arra kényszerül, 
hogy egy uzsorás kitartottja legyen, azért, hogy idős ap-
jának ne kelljen többé robotolnia és kuporgatnia. 
Szuedzó, az uzsorás nem éppen a világ legkellemetle-
nebb alakja, nem a megtestesült gonoszság, csak amo-
lyan hétköznapian hitvány figura. Az ő élete boldog, 
mások boldogtalansága árán. Sikerült a rászabott sze-
repből kitörnie, mégis kicsinyes maradt. Otama pedig, 
a kalitkába zárt madárka magányosan tölti napjait 
Szuedzó szeretőjeként – jólétben, de megvetésben. Eb-
be a megalázó és magányos életbe fonódik bele Okada, 
a menekülés reménysugaraként.
 

1. A japán eredetivel azonos című film: Gan (1953)

te e gondolat, s képtelen volt szabadulni tőle. Elment az 
apjához, hogy elmondja neki, s fájdalmát megossza vele. 
De mikor meglátogatta, s azt látta, hogy az öregember éle-
tében először kényelemben él, nem volt lelke mérget csöp-
penteni a boldogsága szakés csészéjébe, amit a kezében 
tartott. Bármilyen fájdalmas volt is e döntés, eltökélte, 
hogy bánatát megtartja magának. S mikor ezt eldöntötte, 
ő, aki mindeddig másoktól függött, életében először, füg-
getlennek érezte magát.” 4

Mori Ógai szinte játszik az olvasó türelmével, amivel el-
éri, hogy várjunk valamiféle feloldozást. Ezt pedig végül 
maga a narrátor adja meg – amiben talán az egyik leg-
érdekesebb mozzanat, hogy a konkrét határ elmosódik 
a szerző, a narrátor és a „főszereplő” Okada között.
Mori Ógai története nyugtalanító. Kérdéseivel még so-
káig ottmarad az emberrel és nyomasztja. Mégis, a tör-
ténet kulcsmotívuma a remény – a szereplők reménye, 
mely a sorok között a miénké is válik.
És hogy miért „vadlúd”? A történet olvasatához talán 
hozzátesz, ha tudjuk, a hagyomány szerint a vadlúd a 
boldogság hordozója... 5

„Mindezt úgy mondta el, hogy nem nézett rám. Csak bá-
mult, ki az ablakon.
- Mi volt az?
- Megöltem egy kígyót – mondta, s felém fordult.
- S megmentetted egy szépasszony életét, mi?
- Nem, csak egy madárét. De annak volt némi köze egy szép 
asszonyhoz.” 6

Mori Ógai a japán irodalom klasszikussá vált írója, a 19-
20. század fordulóján alkotott, a Meiji restauráció utáni 
zavaros időszakban. Egyszerre volt a hagyomány és a 
nyugati kultúra hirdetője, és ezzel a modern japán iro-
dalom fontos alakja. „A vadlúd” című története 1912-
ben jelent meg folytatásokban. 7

„Csak el kellett gondolkodnia, miféle ember is élhet itt, 
mondta magában, de még ebben sem volt biztos. Az volt a 
benyomása, hogy a rács mindig zárva van, s hogy még na-
gyobb legyen mögötte a csönd, a bambuszfüggöny is lee-
resztve. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a nő talán 
az utóbbi időkben nézeget csak ki, s azért nyit ablakot, 
mert várja, hogy ő arra menjen.
Valahányszor arra ment, mindig egymásra néztek, s Oka-
da, minél többet törte a fejét a történteken, annál inkább 
úgy érezte, hogy „a nő az ablakban” jó barátja. Egy este, 
két héttel utóbb, ahogy arra ment, önkéntelenül megemel-
te a sapkáját és meghajolt. A sápadt fehér arc elpirult, s 
magányos mosolya fölragyogott. Ettől kezdve Okada, ha 
arra ment, mindig meghajolt a nő előtt.” 3

Okada és Otama a soha be nem teljesülő nagy lehető-
ség története – vagy az elszalasztott lehetőségé. A szer-
ző nyitva hagyja a kérdést, volt-e egyáltalán lehetősége 
Otamának megváltoztatni az életét és megtalálni a bol-
dogságot, vagy ez puszta vágy volt mindvégig… Esetleg 
annyira bénítóan hatott számára maga a lehetőség, 
hogy Otama képtelen volt cselekedni. Akinek a kegyet-
lenség a valóság, annak irreálisnak tűnhet bármi, ami 
ebből kirángathatja – „Ez nem rendes dolog. Ez kegyetlen-
ség!” az alábbi mondat többször is elhangzik a műben, 
méghozzá nem csak Otama szájából. A szerző azt su-
gallja, az igazságtalanság mindenkié, a megcsalt házas-
társé, és a kiszolgáltatott szeretőé is. Vagy talán nem 
mindenkié. Úgy tűnik, aki önzőségből átgázol bárkin, az 
az élet nagy nyertese. De mikor jön el az a bizonyos pil-
lanat, amikor a gonosz megbűnhődik és a jó elnyeri ju-
talmát? Maga az olvasó is a reménykedés csapdájába 
esik, akárcsak Otama.
„Eddig apja boldogsága volt az élete célja, ezért is vállalta 
a szerető szerepét, s vette rá az öreget, majdhogynem erő-
szakkal, hogy beleegyezzék. Tudta, mélyebbre szinte nem 
is alacsonyíthatta volna le magát, de elhatározása önzet-
lenségében mégis valami vigaszfélét lelt. De amikor arról, 
aki őt kitartotta, kiderült, hogy uzsorás, nem tudta, ezzel 
az újabb balszerencsével hogyan fog megbirkózni. Gyötör-

2. Mori Ógai (1916)
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Történet a boldogságról – Mori Ógai, „A vadlúd”
„Ez nem rendes dolog. Ez kegyetlenség!” 1

SzéPIrodAloM
Bartucz Virág

1  Mori 1983: 59.
2 A szerző maga is orvostanhallgató volt, Németországban is tanult ösztöndíjjal.

3 Mori1983: 13–14..

4 Mori 1983: 69–70.
5 hiBi – niwa 2001:70. 

6 Mori 1983: 78.
7 Vihar 1994.
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Baranyai Péter
Az általános iskolás évei felét Japánban, Tokióban töltöt-
te, majd a KRE elvégzése után japán és történelem szak-
páros tanárként 14 évet oktatott középiskolában. Több 
ösztöndíjat is nyert Japán különböző részeire, köztük a 
leghosszabb egy 18 hónapos oktatói képzés volt a Yama-
nashi Egyetemen. Emellett 2006 óta magántanárként és 
tolmácsként is ellát feladatokat. Egyik nagy álmát, a saját 
nyelviskolát, Nihon GO néven alapította meg 2020-ban 
és ugyanettől az évtől az ELTE-n is végez lektori, nyelvok-
tatói feladatokat. Fő érdeklődési köre a nyelvoktatás és a 
nyelvtanulás folyamata. A nyelvtanulói csoporton belüli 
különböző képességű hallgatók párhuzamos fejlesztése 
az egyik lehetséges jövőbeni kutatási témája. A munkát 
szereti társasjátékkal, sportként középkori kardvívással 
levezetni és ha csak teheti, mindenfelé utazik a világban.

Bartucz Virág
Klasszikus fuvola tanulmányok után az ELTE-n végzett 
magyar szakot, kelet-ázsiai kultúrák minorral, jelenleg 
pedig klasszika-filológia szakon végzős hallgató. A japán 
kultúra elsősorban az irodalmon keresztül jutott el hoz-
zá, tudásvágya innen bontakozott tovább. A klasszikus 
fuvola szeretetének és a japán kultúra iránti érdeklődé-
sének találkozása szülte az igényt, hogy shakuhachin, 
japán bambuszfuvolán kezdjen tanulni. 2018 elején lett 
Kenéz László tanítványa, a Tan Kapuja Buddhista Főisko-
la külsősöknek tartott tanfolyamán.

Fazekas Máté
A Károli Gáspár református Egyetem Japanológia mes-
terszakának egykori hallgatója. Kutatási területei a ja-
pán társadalom, gazdaság; azon belül a zaibatsu/keire-
tsu-rendszerek kialakulása és evolúciója a 
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napjainkig. Lelkes művelője a japán shakuhachi fuvola 
Seien-ryuu irányzatának, Kenéz László tanítványa.

Kiss Ildikó
Az ELTE Keleti nyelvek és kultúrák alapszakának japán 
szakirányán végezte BA-s tanulmányait, majd a Pázmány 
BTK Kelet-Ázsia tanulmányok szakán szerezte mester-
szakos diplomáját. Kutatási területe a japán tradicionális 
bábszínház, valamint a japán nők helyzete. Ezen témák-
ban írta a szakdolgozatát, valamint tartott előadást tu-
dományos fórumokon. Fél évet töltött Kínában ösztöndí-
jasként, valamint Japánban töltött két hetet turistaként. 
Nagyon szereti a japán ételeket, mind közül a kedvence az 
okonomiyaki, amelyet rendszeresen készít otthonában.

Martin Ferenc
IT projektmenedzserként dolgozott, jelenleg elsősorban 
fotózással foglalkozik, illetve alkalmi világutazó – a trópu-
soktól a sarkkörig, Hong Kongtól a Himalájáig, sok helyen 
volt szerencséje megfordulni. Távol-Kelet és Japán már 
gyermekkora óta érdekli, a Corvinus Nemzetközi Gazda-
ság szakán miután meglett a diplomához szükséges má-
sodik nyelvvizsga is, következő nyelvnek a japánt válasz-
totta. A Japán Alapítványnál kezdte el a nyelvet tanulni, 
majd pár évvel később a középfoknak megfelelő N3-as 
vizsgát tette le. Három alkalommal járt eddig Japánban, 
legutóbb 2019-ben két hónapot töltött ott, fotózva járva 
az országot – közel 15.000 kilométert tett meg vonattal, 
busszal, kocsival, kerékpárral vagy gyalog.

sári Orsolya anna
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Japanológia mester-
képzési szak hallgatója, kutatási területe a japán-koreai 
történelmi kapcsolatok. Egy évet tanult Japánban csere-
diákként a Josai Nemzetközi Egyetemen, ahol elmélyítet-
te a japán kultúrával kapcsolatos ismereteit. Hobbija a 
festés és a kalligráfia.

szili Virág anna
Az ELTE-n végzett angol-japán szakon. Érdeklődését Ja-
pán iránt főleg a gyönyörű íráskép keltette fel. Hobbi szin-
ten kalligráfiával is foglalkozott. Egy évet töltött Japánban 
a Josai Nemzetközi Egyetemen ösztöndíjjal, Kamogawá-
ban. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kelet-Ázsia szakán folytatta. Egy évet töltött Hangzhou-
ban, ösztöndíjjal. Első szakdolgozatát az Ausztráliában 
élő japán kisebbségről írta. Jelenleg a párkeresés és há-
zasság témakörét kutatja a következő szakdolgozatához, 
melyben Japánt és Kínát hasonlítja össze.

Vadász Fruzsina
A Pázmány BTK Nemzetközi Tanulmányok alapképzési 
szakán végzett, majd első mesterszakos diplomáját az 
Andrássy-n szerezte meg Európai és Nemzetközi Igazga-
tási szakon. Most a második mestertanulmányát folytatja 
Kelet-Ázsia Tanulmányok szakon a Pázmányon, azonban 
poszt.grad képzésként korábban a Távol-Keleti Interkultu-
rális Management képzést is elvégezte az akkori BGF-en.
Befektetési- és jogkultúrája miatt szeretett bele Japánba. 
Kutatási területe a japán családjog, a japán alternatív vi-
tarendezési jog, a japán áldozatiság-kultúra, és a japán 
tetoválások kulturális-társadalmi aspektusai. E témák-
ban már többször publikált és tartott előadást tudomá-
nyos fórumokon (PPKE-PEACH; ELTE-KTK) és popkulturá-
lis fesztiválokon (MondoCon) is.
Nagyon szeret origamizni, sumi-e festményeket festeni, 
kanzashit készíteni, és a finom sushinak sem tud néha 
ellenállni.
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