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Rövid áttekintés

 A XVII. század végén a császári ház kezé-
ből kicsúszott a hatalom, a tényleges irányítást a 
hadsereg vezére, a sógun ragadta magához, s ez 
a tisztség örökletessé vált. A feudális klánok har-
cából győztesen kikerült Tokugawa sógun dinasz-
tia 1603-tól 1867-ig uralkodott, és ezalatt Japánt 
teljes elszigeteltség alatt tartotta. Kiotó császári 
székhely, Edo (Tokió) a sógun székhelye. Azonban 
a külső nyomás miatt megroppant a sógunátus és 
1868-ban Mutsuhito (Mucuhito) császár visszaál-
lítja a császárság hatalmát (későbbi és ismertebb 
nevén a „felvilágosult”=Meiji).

A Meiji korszak következményei:
- kisajátították a feudális nagybirtokokat 
- meggyökereztek az első manufaktúrák
- az állam fontos szerepet játszott a tőkés rend és 
a nagyipari termelés megszilárdításában
- központi állami bank létesülése
- a felszabadult jobbágyok olcsó ipari munkásokká 
váltak
- új közigazgatási rendszer
- egységes nemzeti piac
- oktatás reformja (1900-ban a lakosság 95% már 
írástudó volt)

A hadászati tevékenység fontosabb 
eseményei:
- 1870-ben Japán megszerzi a Ryukyu-szigeteket
- 1890-ben Tajvant és Koreát szállta meg
- 1905-ben legyőzi Oroszországot és megszerzi 
Szahalin déli felét, és a Kuril szigetláncot
- az I. világháború után a Mariana-, Marshall- és Ka-
rolina-szigeteket szerzi meg
- a ’30-as években Mandzsúriából kiindulva egész 
- Kínát próbálja meghódítani
- 1940 végén Pearl Harbour 
- 1945. augusztusa Hiroshima és Nagasaki atom-
támadás

(Ez a bevezető Probáld Ferenc: Ázsia, Ausztrália és 
Óceánia földrajza című könyve alapján készült.)

 Nagyvonalakban ezt a tömény és esemény-
teli korszakot próbálja a cikkem majd úgy bemu-
tatni, hogy egyúttal ne is vesszünk el a részle-
tekben, de mégis valamelyest kapjon egy átfogó 

képet az olvasó a Meiji korszakról. A cikk során ke-
veset fogok beszélni a sógunátusról és valahol az 
1905-ös orosz-japán háború előtt fogok megállni. 
Ezt azért teszem, mert mindkét korszak külön-kü-
lön megérdemelne egy-egy részletes bemutatást. 
A sógunátus nem csupán elzárta Japánt a világ-
tól, de egyúttal sikeresen konzerválta a japán ha-
gyományokat a modern kor számára. Japán, mint 
hódító birodalom alapjait már a Meiji korszakban 
leteszik, a birodalom igazi útjára az 1905-ös hábo-
rúval/győzelemmel indul el.

A shógunátus vége

 A sógunátus korszakában névleg ugyan a 
császár uralkodott, de a valós hatalmat a sógun 
gyakorolta. Ennek megfelelően a japán társada-
lomban is a ranglétra 3. fokán (1. a császár (névleg), 
2. a hadvezérek és maga a shógun) a szamurájok 
voltak. Ebből adódóan ebben a korszakban virág-
zott a szamuráj kultúra. 

„A sógunátus nem csupán elzárta 
Japánt a világtól, de egyúttal sike-
resen konzerválta a japán hagyo-

mányokat a modern kor számára.”
Mito-lázadás - 1864

Meiji császár



távol-kelet
090időgép

TartalomjegyzékAniMagazin △

Matthew C. Perry japán földre lép - 1853

 Ugyanebben az időszakban élte a virágko-
rát a bushidó is, ami a szamurájok morális kódja 
volt. Ez gyakorlatilag az „európai lovagkódnak” fe-
lel meg. A bushidó magában foglal mindent, amit 
egy szamurájnak tudnia kell, a viselkedéstől egé-
szen az ellenfélhez való viszonyulásig. Ezt fontos 
megjegyezni ugyanis a bushidó túléli a sógunátus 
korát és a szamurájokat is, és ismételten feltűnik 
majd a második világháború idején az átlagos ja-
pán katonák életében. A társadalmi ranglista kö-
vetkező fokán az egyszerű földművesek és kéz-
műves mesterek áltak. Ők voltak a legnépesebb 
tagjai a társadalomak, akik jóléti cikkekkel és adó-
val járultak a rendszer működéséhez. A ranglét-
ra legalsóbb fokán a kereskedők álltak, mivel ők 
nem termeltek semmi kézzelfoghatót. Így tehát 
többé-kevésbé a sógunátos a klasszikus középkori 
mintát követte, mind társadalmi, mind pedig gaz-
dasági felépítését tekintve. Az elszigeteltséget 
nagyban segítette az ország sziget jellege. Ezen 
túl számtalan elmélet és ok létezik még, hogy Ja-
pán miért döntött az elszigeteltség mellett. Ilyen 
okok, hogy Japán látta, mi történt a többi elmara-
dottabb országgal, amit a nyugati hatalmak meg-
szálltak, alapvetően az idegenekkel szembeni el-
lenállás és az idegen kultúrától való tartózkodás 
(az előbbi a mai napig megfigyelhető a japán tár-
sadalomban) stb. 
 Akit különösebben érdekel ez a téma, kö-
zépkori Japán és az elszigeteltség okai, nyugod-
tan nézzen utána, számtalan érdekes tanulmány 
elérhető online formátumban is.

A Meiji korszak kezdete,
a modern Japán megszületése

 
Nos minden bizonnyal ismerős sokak számára az a 
mondás, hogy „Otto von Bismarck tűzzel és vassal 
egyesítette Németországot”. Japánt ugyan nem 
kellett egyesíteni (mivel ez megtörtént a Sen-
goku kor végén), azonban a modern japán állam 
létrehozásában legalább annyira fontos szerepet 
játszott a tűz és a vas, mint a modern német álla-
méban.

 1853-ban Matthew C. Perry amerikai ad-
mirális néhány hajóval a parancsnoksága alatt 
beúszik a Tokió-öbölbe, ahol akkora katonai és 

technológiai fölényt bizonyítanak a modern ha-
jók, hogy pusztán ez a cselekedet elég volt ahhoz, 
hogy nyilvánvalóvá tegye a sógunátus elavultsá-
gát. Természetesen pusztán ez nem lett volna 
elég, Matthew Perry csak a pontot tette fel az i-re. 
Ugyanis addigra a sógunátus társadalmi szinten 
vált elavulttá, valamint a belső feszültség is egyre 
kiélezettebbé vált. Ez abban nyilvánul meg, hogy a 
sógunátus ideje alatt szinte állandóak volt a belső 
erőviszályok, lázadások és katonai összecsapások. 
Ezeket sikeresen leverte a Tokugawa sógunátus, 
de az ellentétek megmaradtak. Így tehát a „feke-
te hajók” (klasszikusan így maradt meg az incidens 
a japán irodalomban) megjelenése azonnali belső 
viszályt robbantott ki az országban. 

Ito Hirobumi

Saigo Takamori
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Meiji császár kihirdeti az alkotmányt - 1890

nemes egyszerűséggel lemásolta (copy+paste) a 
nyugati mintát. Ez azonban hatalmas tévedés, ha 
az így lett volna Japán soha nem lehetett volna 
az az elképesztő ütemben fejlődő gazdasági hata-
lom, ami volt, és az ma is. Mi hát a titok? Mi tette 
gördülékennyé a fejlődés fogaskerekeit? A válasz 
a vallás! 

 Amikor a japán vezetés úgy döntött, hogy 
modernizálja az államot, egyúttal azt is felismer-
ték, hogy szükség van valamire, ami biztosítja a 
felnövő generáció hűségét az állam felé. Eddig a 
szamurájok hűségét biztosította a busidó, azt a 
rendszert azonban megsemmisítették a változás 
nevében, így tehát szükség volt egy új rendszerre, 
ami nem lett más, mint az Állami Sintó. 

Természetesen a változás nem történt egyik nap-
ról a másikra és az elsődleges törekvések kudar-
cot vallottak (Toba-Fushimi ütközet 1868. január 
27., Bushin háború 1868-69.). Azonban a fejlet-
tebb katonai technika és a hathatós külföldi segít-
ség végül biztosította a sógunátus vereségét. 
 A jelentősebb gazdasági és társadalmi át-
alakulásokat a bevezetőben már megemlítettem, 
amit még fontosnak tartok megemlíteni az két ka-
rizmatikus személy: Saigo Takamori és Ito Hirobu-
mi. 
Ito Hirobumi volt az, aki az első japán alkotmányt 
megírta/összeállította. Ezzel úgymond végleg be-
fejezve Japán modernizálását. A Meiji restauráció 
során hatalmas mértékben ment végbe a nyugati-
asodás az országban, kezdve a hadsereg moderni-

zálásától, iskolákon át, egészen a vasút építéséig, 
azonban az országot modernnek, csak az alkot-
mány elfogadásától lehet tekinteni. 

 Saigo Takamori az, akit az utolsó szamuráj 
névvel szoktak emlegetni. Mint ahogy az termé-
szetes, nem mindenki fogadta el, hogy a régi 
rendszer majdnemhogy nyomtalanul eltűnik, he-
lyét pedig egy új „importált” rendszer veszi át. Sa-
igo egy jelentős lázadást indított a Meiji kormány 
ellen (Satsuma lázadás, 1877. január 29.), és végül 
életét veszetette a Shiroyama ütközetben (1877. 
szeptember 24.). Ennek ellenére a személye köré 
kialakult kultusz és tisztelet nem ennek köszönhe-
tő, hanem annak, hogy magas szinten tartotta a 
szamuráj kultúrát. Élete során a szamuráj minta-

képe volt, és költeményeket is írt a klasszikus ja-
pán stílusban. 
Ha valaki több információt szeretne megtudni 
Saigo Takamiról és, hogy mit is jelentett a Mei-
ji restauráció, annak egy filmet is tudok ajánlani, 
névszerint Az utolsó szamurájt (The last samurai) 
(AniMagazin 5.) Tom Cruies főszereplésével. Min-
denképp egy olyan film, ami több ponton törté-
nelemhű, látványosan bemutatja a két rendszer 
ütközését, valamint azt, hogy mit is jelentett ez a 
változás Japán számára.

A sintó, mint állami vallás

 A fent felsoroltak alapján úgy tűnhet az ol-
vasónak, hogy Japán semmi mást nem csinált csak 

https://animagazin.hu/magazin/5/
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Meiji korszakbeli karikatúra, ami elnagyolja a győzelmét az új seregnek

Miért állami? A sintó vallás (AniMagazin 9.) ősho-
nos Japánban és szép múltra tekint vissza, azonban 
ez a klasszikus sintó egy igencsak szedett-vedett 
vallás volt, minden településnek és templomnak 
megvolt a saját védőszelleme, amelyikhez imád-
koztak. Így a vallás egy kezdetleges animisztikus 
jelleggel bírt, a helyi hagyományokra és szellemek 
tiszteletére épült. Ezt teljesen megváltoztatták a 
Meiji korszak kezdetén, a régi helyi sintó helyét az 
állami sintó vette át. Ez az állami sintó már egy ösz-
szeolvadása volt számtalan modern ideólogiának, 
amit a japán elit a nyugati kultúrából szemezett, 
ilyen ideológiák voltak a nemzet/nemzetállam, faj 
és annak a fontossága, de nem jelentett gondot 
bármilyen elem a buddhizmusból, konfucioniz-
musból vagy a szamuráj hagyományokból (busi-

dó), amelyek továbbá alátámasztották a hazához 
való hűséget. Hogy mindezt megtetézzék az álla-
mi sintó legfelsőbb istensége az élő isten, maga a 
császár volt, aki nem más, mint a napisten, Ama-
terasu direkt leszármazottja, és akinek mindenki 
köteles haláláig tartó hűséggel adóznia. 
Elsőre talán furának hallatszódhat ez az egész, sőt 
egyenesen ostobaságnak is. Egy fejlett országot 
egy élő Isten vezessen? Feudális hagyományok 
és animista szellemkultusz? Ez sokkal inkább egy 
neolitikus törzs életének néz ki, mint egy modern 
állam gerinc ideológiájának. Azonban ennek elle-
nére a vallás, mint a varázscsapás, úgy működött! 
Japán lélegzetelállító sebességgel modernizál-
ta magát, mindezek mellett pedig fanatikusan 
hűséges állampolgárokat neveltek generációról 

generációra. Az állami sintó sikerének a legnyil-
vánvalóbb példája, hogy Japán volt az első állam, 
amelyik kifejlesztette a precíziós (intelligenciave-
zényelt) bombát. Évtizedekkel azelőtt, hogy az 
Amerikai Egyesült Államoknak sikerült volna ez a 
teljesítmény, és amikor a náci Németország még 
csak kísérletezett a V2 rakétákkal a japánok tucat-
nyi amerikai hajót süllyesztettek el a Csendes-óce-
ánon ezekkel a precíziós bombákkal, amelyek nem 
voltak mások, mint a kamikazék! A kamikaze piló-
ták önfeláldozó egyirányú útjaik az évtizedeken át 
tartó állami sintó eredményei voltak.

Források

Probáld Ferenc 1998, Ázsia, Ausztrália és 
Óceánia földrajza, Elte Eötvös kiadó.

Budapest
Yuval Noah Harari, 2018, 21 Lessons for the 
21st Ceuntury, Penguin Random House, UK.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bushido
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_

shogunate
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_To-

ba%E2%80%93Fushimi
https://www.britannica.com/event/Mei-

ji-Restoration
https://en.wikipedia.org/wiki/Shinto

 Végezetül tehát a Meiji korszak nem csupán 
technológiai fejlődést hozott Japánba, hanem a 
társadalom szerkezetét is gyökeresen megváltoz-
tatta, bármiféle túlzás nélkül mindörökre! 

„...Meiji korszak kezdetén, a 
régi helyi sintó helyét az állami 

sintó vette át.”

https://animagazin.hu/magazin/9/

