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Absztrakt
A tanulmány célja, hogy rámutasson azokra a drasztikus változásokra, amelyeknek az utóbbi évtize-
dekben tanúi lehettünk a posztmodern japán társadalomban. A japán gazdasági csodának köszön-
hető 80-as évek „bezzeg-országából” napjainkra egy önmaga kulturális és nemzeti identitásának 
újra-definiálásával és rekonstrukciójával küszködő országot látunk magunk előtt, amely nagy el-
szántsággal és nem kevés kompromisszum árán törekszik az egykori status quo részbeni helyreál-
lítására. A társadalmi válság-jelenségek között megemlítendők olyan tényezők, mint a társadalom 
elöregedése, a népességfogyás, a megváltozott társadalmi érintkezési normák, a társadalmi nemi 
szerepekben bekövetkezett átalakulások, az oktatás és a digitalizáció terén jelentkező kihívások.  
A mindezek hátterében keresendő kiváltó okok között kétségtelenül meghatározóak a gazdasági 
és munkapiaci átrendeződések csakúgy, mint általánosságban a globalizáció hatásának betudható 
értékrendi és szemléletbeli változások. Ezek együttesen Japánnak a világgazdaságban, de kitüntetet-
ten a kelet-ázsiai térségben elfoglalt geopolitikai súlyára is érdemi hatást gyakorolnak. A társadalmi 
egyensúly, bizalom és dinamika újraépítése és visszaállítása alapvető előfeltétele lehet a további gaz-
dasági fejlődés kibontakozásának. 
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Abstract
Japan used to be a success story and a model to follow for many countries of the world until the 
90s of the 20th century. Its massive economic progress – often labeled as the Japanese miracle – and 
its technological achievements have significantly contributed to the strengthening of the country’s 
image and identity. The society and the people have hardly regained their full confidence and self-
assurance – vastly shattered by WW II. – when a series of crisis have hit: the burst of the economic 
bubble, the long-standing recession, ageing society challenges, violence problems (at home and in 
schools), sociopsychological deviances (hikikomori, loneliness), changes in female social participation, 
etc. All these have had a serious impact on the identity formation of the current Japanese society. 
Japan is eager and committed to redefine and restructure its former solid societal identity in order to 
reestablish its status quo as a formative player in the political and economic field of East-Asia and for 
that matter of the world. 

Keywords: social crisis, ageing society, loneliness, population decline, education

1. Japán gazdasági felemelkedésének az útja
Japán méltán lehet büszke történelmileg példátlanul rövid idő alatt elért technológiai és gazdasági si-
kereire a második világháborút követő évtizedekben. Az 1980-as évekre Japán lett a „bezzeg-ország” 
(Morita, 1986), ahová a világ minden részéből özönlöttek az elemzők és megfigyelők, hogy eltanulják 
a japán csoda titkát (Vogel, 1979). Csakhogy már akkoriban is sokakban felmerültek a kétségek, hogy 
ez a felfokozott teljesítmény-hajszolás vajon meddig folytatható (Hidasi, 1993). Az, hogy a társa-
dalom milyen nagy árat fizetett ezekért a sikerekért, csak a későbbi évtizedekben vált nyilvánvalóvá 
(Muraközy, 2016). Nakane Chie társadalomkutató (Nakane, 1970) rámutatott, hogy a japán gazdaság 
legerősebb tartópillérét a cég iránt elkötelezett, a munkáért a magánéletét is feláldozó alkalmazotti 
réteg adta, akiket a japán nyelvben sarariiman (サラリーマン, az angol salary-man japánosított vál-
tozata) szóval jelölnek. A később „dolgozó szamurájok”-nak is titulált réteg ténylegesen önmaga fel-
adása árán is azonosult a kitűzött vállalati érdekekkel, és szellemi és testi erejét nem kímélve áldozta 
fel magát a cég sikeréért (Hidasi, 1998).

A gazdaság 1989-ben érkezett el a csúcspontra: a látványos növekedés azonban az úgynevezett „in-
gatlanpiaci buborék” kipattanása után megtorpant. Sok helyi elemző némi keserűséggel „elveszett 
évtized(ek)”-nek nevezte ezt az 1990-es évektől kezdődő hosszasan elhúzódó recessziós időszakot 
(Kingston, 2004). A recesszió hosszabbnak és mélyebbnek bizonyult, mint hitték, és számos súlyos 
következménnyel járt: az ingatlanpiac összeomlott, a banki kölcsönök bedőltek, kialakult a pénzügyi 
válság, és szerkezeti problémák jelentkeztek, amelyek menthetetlenül elvezettek a foglalkoztatási fi-
lozófia és gyakorlat átalakulásához. 

A „dolgozó szamurájok” generációja hatalmas csalódásként élte meg a gazdasági recessziót: sokan úgy 
érezték, hogy hosszú évtizedek önfeláldozó életvitele, a megfeszített munka – amelynek gyümölcseit 



Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/1. szám, 98—111

Hidasi Judit Posztmodern társadalmi dilemmák Japánban

102 103

az anyagi felemelkedés és a kialakulóban lévő jólét jelentette – hiábavaló erőfeszítésnek bizonyult.  
A megingott egzisztenciális biztonság az alkalmazotti réteget az elbizonytalanodás és útkeresés álla-
potába taszította (Muraközy, 2016).

Bebizonyosodott, hogy Japánnak le kell számolnia azzal az utópiával, hogy a gazdasági növekedés 
folyamatos és töretlen, hogy a teljesítmények tovább fokozhatók, és az emberi teljesítőképesség vég 
nélkül növelhető. Megjelent a japán terminológiában a karōshi (過労死) fogalma (agyondolgozás, 
túlmunka miatt bekövetkező szívhalál, illetve öngyilkosság), ami mind a mai napig szedi áldozatait 
a cég iránt határtalanul elkötelezett munkavállalók körében. 2020-ban – a pandémia miatt lelassult 
tempó ellenére – számuk 1918 fő volt (Melchionne, 2021). 

Újabb hatalmas kihívást jelent Japán számára a nagy szomszéd, Kína előretörése. Kína gazdasági 
felemelkedése, a kínai társadalom dinamizmusa és nem utolsósorban Kína nemzetközi pozíciójának 
erősödése az erőviszonyok átrendeződését jelenti nem csak a régióban, hanem a nemzetközi színtéren 
is. Mind szakmai, mind pedig társadalomlélektani szempontból Japán hatalmas csapásnak élte meg 
Kína előretörését a világgazdaságban: miután évtizedekig Japán stabilan tartotta második helyezését 
az USA után a GDP tekintetében, 2010-ben bekövetkezett az a „szégyen”, hogy Kína leelőzte és 
ezzel a harmadik helyre szorította vissza Japánt. 

2. Társadalmi válság jelenségei 
A 21. század fordulójára az elbizonytalanodás, a gazdasági és a társadalmi problémák halmozódása és 
a politikai korrupciós botrányok szaporodása a közhangulat romlásához vezetett (Hidasi, 2005a). A 
társadalmi válság jelei a gazdasági recesszió kialakulásával egyre fokozódtak. Ezek közül csak néhá-
nyat emelünk ki, amelyeket a legkritikusabbnak ítélünk a társadalmi folyamatok alakulásában: elöre-
gedés, elmagányosodás, népességfogyás, női szerepek átrendeződése, oktatás és a digitalizáció. 

2.1. Elöregedő társadalom 
Az emberiséget régóta foglalkoztató kérdés, hogy miként és meddig lehet az emberi életkort növelni. 
Dan Buettner (2009) felfedező arra próbált rájönni, miért élnek a Föld egyes területein hosszabb ide-
ig az emberek. A négy, egymástól távol eső régió között szerepel Okinawa is, Japán legdélebben fekvő 
szigetcsoportja, ahol nem ritka a 100 éves életkort elérők száma, 100 ezer emberre vetítve több mint 
50 fő. Ez a lankadatlan aktivitásnak, a kis közösségek összetartó erejének, a változatos és egészséges 
diétának, a folyamatos fizikai tevékenységnek – és általában a természetközelségnek és a stresszmen-
tes életmódnak köszönhető. A japán országimázs marketingben ki is használják ezt a tényt, és nem 
kis büszkeséggel utalnak a japán életvitel olyan elemeire, amelyek mai tudásunk szerint támogatják 
a hosszú élet titkát. Okinawa-n tehát kiemelkedően magas a hosszú életet megélők száma, de általá-
nosságban is a japán társadalomban folyamatosan nő a várható élettartam: nők esetében már 88 év, 
férfiaknál pedig közel 82 év (The World Factbook, 2022). Az, hogy a japán nagyvárosokban és az al-
kalmazotti társadalmi rétegeknél az élet stresszmentes lenne, az tapasztalati ismeretek alapján teljesen 

kizárható. Itt inkább a folyamatos aktivitás, az ikigai (生きがい) – élni akarás, valaminek a megélési 
vágya, életcél (Garcia & Miralles, 2018) – az a hajtó erő, ami az idősebb generációt is aktív tevékeny-
ségekre sarkallja és ezáltal mozgásban tartja. A társadalmilag elítélt és munkahelyeken akár szankcio-
nált elhízás elleni küzdelem jegyében a visszafogott és tudatos étkezési kultúra ugyancsak támogatja 
az egészséges életvitelt. Sokan tartják magukat az – egyébként konfuciánius eredetű – hara-hachi-bu (
腹八分) étkezési elvhez, azaz soha ne együk magunkat tele – tanácsos a hasat csak négyötöd részben 
megtölteni. Mindezek együttesen oda vezetnek, hogy jelenleg Ázsiában Japánban a legmagasabb 
a medián életkor: 48,6 év (Kínában 38,4 év), és világviszonylatban is csak Monaco előzi meg – ez 
utóbbi sajátos társadalomszociológiai okok miatt (The World Factbook, 2022). Az érem másik ol-
dala az elöregedő társadalommal járó egyészségügyi és társadalombiztosítási ellátások és költségek 
drasztikus növekedése – amit az állami büdzsé egyre nehezebben képes fedezni. A hétköznapokban 
is a szolgáltatások látványosan alkalmazkodnak a társadalom elöregedéséhez: a biztonságos fellépők a 
járműveken; speciális kapaszkodók lépcsősoroknál; nagyszámú és ingyenes nyilvános mosdó; magasí-
tott ülőszékes megoldások éttermekben, kávéházakban; mozgójárdák és lassú mozgású mozgólépcsők 
áruházakban, higiénés és egészségügyi kellékek hatalmas és bővülő választéka stb. Ezeken felül a ro-
botikára és általában a mesterséges intelligencia vonzásköréhez kapcsolható technikai és technológiai 
megoldások fejlesztésére is jelentős stimuláló hatást gyakorolnak az egyre-másra szaporodó újabb 
igények – amelyek a betegellátást és az öreggondozást kívánják segíteni, illetve sokszor kiváltani. Sok 
család az aktív, élő, emberi felügyelet és kommunikáció helyett „intelligens” robotok beüzemelésével 
törekszik az öreggondozás kényelmetlenségeitől megszabadulni, de ez menthetetlenül az elidegene-
dés és elmagányosodás fokozódásához vezet. 

2.2. Elmagányosodás
Az egyik lehetséges ok az a feszültség, amelyet a Japán gazdasági felemelkedéséből adódó életfor-
ma-változás idézett elő. A társadalmi tudat nem tudta követni az anyagi gyarapodást. Az emberek a 
korábbinál anyagilag és gazdaságilag jóval kedvezőbb életkörülmények közé kerültek, de ezzel egyi-
dejűleg átrendeződtek az emberi kapcsolatok. A családok ugyan kényelmesebb lakásokban, házakban 
élnek, de elvesztették a lakóhelyi, a szomszédi közösségek emberi kapcsolatokra, együttműködésre 
alapuló összetartását és biztonságát. A hatalmas lakóházak lakói sokszor még látásból is alig ismerik 
egymást. Az elidegenedés és az emberi kapcsolatok kiüresedése elmagányosítja a családokat és az 
embereket. Jelzésértékű, hogy egyre több művészeti alkotás – könyvek, filmek – dolgozzák föl a ma-
gányosság problematikáját. Ezek közül is kiemelkedik a 2020-as nemzetközi versenyfilmes Kodokushi 
(孤独死, Magányos halál) Ensar Altay török rendező alkotása. Ez a dokumentumfilm rámutat arra a 
Japánban nem ritka jelenségre, amikor idős emberek – visszavonult nyugdíjasként – vállalati és családi 
közösségükből kiszakadva otthonukban magányosan szembesülnek a halállal, és akik maradványaira 
sokszor csak hónapok, akár évek múltán találnak rá. Az elidegenedés ilyen foka évről évre emelkedő 
számban szedi áldozatait – évenként akár több tízezer előfordulást eredményezve ( JSH 2021). Cöli-
bátus szindróma: a házasodni vágyók száma általánosságban is csökken, de a párkapcsolatot magát is 
egyre kevesebb fiatal keresi (Ota, 2016). A fiatal nemzedék meglepően magas hányada dönt úgy, hogy 
– elsősorban kényelmi megfontolásokból – lemond a szerelmi, társas kapcsolatokról, magának és ma-
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gában, sokszor inkább virtuális világban él. A legutolsó felmérés szerint ( Japanese National Fertility 
Survey, 2015) a 18 és 34 év közötti, házasulatlan férfiak 42%-ának, míg a házasulatlan nők 42,2%-
ának, semmilyen testi kapcsolata nem volt még életében! A felmérés nem csak a tényleges kapcsolat-
hiányra, hanem arra is rámutat, hogy tendenciózusan emelkedik azon fiatalok száma, akiknek igénye 
és szándéka sincs szexuális kapcsolatot létesíteni. Az öngyilkossági számokban Japán hagyományo-
san a vezető országok között szerepel, de 2020-ban – sokak szerint a pandémiának tulajdonítható 
szorongás, bizonytalanság, izoláció stb. miatt – elősorban a nők körében drasztikusan megugrott az 
elkövetők száma: 70%-kal az előző évekhez képest ( JSH, 2021). A problémakör súlyosságát jelzi, 
hogy 2021 februárjában Suga Yoshihide kormányfő kabinetjében „magányossági miniszter”-i posztot 
hozott létre. Az új megbízott feladata a felmérések után akciótervet kidolgozni a társadalmi izoláció, 
elmagányosodás és az öngyilkosságok számának a csökkentésére. A 2021 szeptemberétől regnáló 
Kishida kabinetben Noda Seiko miniszter portfóliójába tartozik a téma – a gyermekek, a nők, a nemi 
egyenlőség, a regionális revitalizáció és a csökkenő születésszámok kezelését érintő kérdések bonyo-
lult halmazába illeszkedve.

2.3. Népességfogyás
Sok európai államhoz hasonlóan Japán is küzd azzal a problémával, hogy noha az életkörülmények ja-
vulásának köszönhetően a születéskor várható élettartam egyre magasabb, a népesség lélekszáma mégis 
folyamatosan csökken, mivel egyre kevesebb gyermek születik (Ota, 2016). A Gazdasági és Költség-
vetés Politikai Tanács elemzése azt vetíti előre, hogy a jelenlegi (2021) 124,6 millióról pár évtizeden 
belül Japán népessége 100 millió fő alá csökkenhet. Az idősek számának a részaránya fokozatosan 
emelkedik. A társadalom tehát nem elég, hogy lélekszámban drasztikusan fogy, hanem egyidejűleg 
rohamosan öregszik is. 

A népesség lélekszámának a csökkenése a munkakorú populáció csökkenését is jelenti. Míg a korábbi 
években a munkanélküliség réme lebegett a frissen végzettek feje felett, 2017-re olyan kritikussá vált 
a munkaerőhiány – mind a gyártó- (főleg autó-) iparban, de a közlekedésben és a postai szolgáltatá-
sokban is – hogy egy munkakeresőre 1,49 munkahely jutott – azaz kialakult a keresleti munkaerőpiac. 
Utoljára 1974 februárjában mértek ilyen magas szintet (Financial Tribune, 2017). Csakhogy amíg 
akkor a dübörgő gazdasági felfutásnak tulajdoníthatóan alakult ki a munkaerőhiány, mostanra egy-
szerűen a hadra fogható munkaerő lélekszámának apadása miatt. Itt nem részletezendő – és a külvilág 
felé mélyen elhallgatott vagy agyonhallgatott – egyéb okok is (pl. a társadalmi részvételt megtagadó 
és abból kivonuló összességében több millióra tehető fiatal kiesése) közrejátszanak (Hidasi, 2012), de 
a tény marad, hogy akut munkaerőhiány alakult ki. Ennek kezelésére az egyik megoldás a női mun-
kavállalás fokozása, míg másik megoldás lehetne vendégmunkások bevonása (Yong & Nagy, 2016) 
– amitől a japán kormány számos ok miatt ódzkodik. Jelenleg 1,72 millió külföldi munkavállaló van 
Japánban, de szakértők előrejelzései szerint 2040-ig ennek a négyszeresére, azaz legalább 6,74 millió 
külföldi munkába állítására lenne szükség a kitűzött gazdasági célok elérése érdekében (Bloomberg, 
2022). Ehhez persze a külföldiekkel szemben táplált társadalmi előítéletek leküzdésén kívül számos 
egyéb adminisztratív intézkedésre is szükség lenne – beutazási és tartózkodási engedélyek könnyítése, 

munkafeltételek és a kereseti kondíciók vonzóbbá tétele stb. 2021 decemberében részben a COVID 
világjárvány miatt is átrendeződött munkaerőpiaci viszonyok közepette 116 álláskínálatra 100 fő ál-
láskereső jutott (Komiya, 2022) – ami az alacsony – 2,7%-os – munkanélküliségi ráta szinten mara-
dását vetíti előre. 

2.4. Női szerepek átrendeződése
A japán társadalom és a japán kultúra a társadalmi nemi szerepek tekintetében – köszönhetően az 
erős konfuciánus erkölcsi hagyományok mindmáig élő befolyásának – szigorú elvek szerint működött 
egészen a legutóbbi időkig (Goldstein-Gidoni, 2012). Ezek a hagyományok a nő szerepét elsősorban 
a családban, a családszervezésben és gyermeknevelésben látták, továbbá a férfihez képest – legyen az 
apa, férj, de még a felnőttkorú fiúgyermek is – a nő alárendelt, azaz engedelmes viszonyulását tar-
tották követendő elvnek. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a felnőtt leány – még ha a legjobb 
oktatást és képzést kapta is – férjhezmenetel esetén ideális esetben lemondott a saját karrierről és 
teljes figyelmét és erejét az otthonteremtésnek szentelte. A lányok nem a saját szellemi kiteljesedé-
sük érdekében tanultak tovább a felsőoktatásban, hanem azért, hogy kiművelt emberfőkként jobban 
tudják támogatni majdani gyermekeik iskolai előrehaladását, tanulmányait. A munka világában a ma-
gasan kvalifikált nővel, mint potenciális szakemberrel nem számoltak, ezért eleve a kvalifikációjánál 
alacsonyabb munkakörökben alkalmazták őket – hiszen férjhezmenetelkor, de legkésőbb a gyermek 
megérkezésekor úgyis megszűnik a munkaviszonya és bizonytalan időre kiesik a termelésből, az alkal-
mazásból. Ez a modell jól szolgálta a második világháború utáni Japán gazdasági felemelkedésének az 
erőltetett munkatempóját – a férfiak erejükön felül, az egyéni és családi érdekeik rovására is a munká-
ba vetették magukat, az asszonyok pedig ehhez a biztos és feltétel nélküli odaadást és családi hátteret 
biztosították (Yong & Nagy, 2016). A Japánt elért változások megváltoztatták a nők munkavállalási 
megítélését is (Hidasi, 2005b). Noha elfogadottá vált a női munkaerő, de közülük még mindig kevesen 
jutnak vezető pozícióba, és a fizetésük is kevesebb, mint férfi kollégáiké. A nők közül ennek ellenére 
egyre többen lépnek a házasság helyett a karrierépítés útjára. Divatossá vált a szingli életmód is, ami 
egy „izgalmasabb élet” reményét és az érvényesülés vágyát tükrözi. 

A házasság intézménye ugyancsak a válság jeleit mutatja. Részben, mert megemelkedett a válások 
száma, részben mert a fiatalok – elsősorban a lányok – házasságkötési hajlandósága alábbhagyott. 
Azt a gazdasági biztonságot, amelyet korábban a nők számára csak a házassági kapcsolat nyújthatott, 
egyre több nő saját maga is elő tudja teremteni. Ráadásul a korábban gazdasági szempontból biztos 
menedéknek tartott hitvestársi kapcsolat vesztett vonzerejéből, tekintve, hogy a munkáltatói rendszer 
átalakítása és a globalizációs kihívások követési kényszere miatt egyre kevésbé jellemző az élethosz-
sziglani foglalkoztatás. A házasság intézménye alól tehát kicsúszott az eddig legszilárdabb kötőanyag 
– a gazdasági biztonság. Sok fiatal nő eleve nem kíván egy ilyen kockázatot vállalni: inkább marad to-
vábbra is odahaza a szülői házban, éli a maga életét, keresményének jó részét önmagára költheti. Őket 
nevezik „parazita szinglik”-nek (パラサイトシングル, parasaito shinguru), akik nem restellnek a 
szülők nyakán élni mindaddig, amíg a szülők bírják. Számuk egyre nő: nagyvárosokban a fiatalok kö-
zel 45%-a így él. Míg korábban a társadalmi megítélés szankcionálta az egyedülálló nőket, manapság 
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egyre liberálisabb a hozzáállás. Vagyis lassanként megszűnőben van az a nőkre nehezedő társadalmi 
nyomás is, amely korábban stigmatizálta nemcsak az egyedülálló nőket, hanem a családjukat is. 

A lányok abszolút számban és tanulmányi teljesítményeikben egyaránt kezdik lehagyni fiútársaikat: 
például a legutóbbi egyetemi felvételi vizsgákon az orvoskarokon először a japán történelemben 
több lány nyert ténylegesen felvételt, mint fiú (Kyodo, 2022). Ez a hír a több éve zajló lányok elleni 
diszkriminációt leleplező felvételi botrányok ismeretében különösen sokat mondó. 

A felnőttek világában a nők elleni diszkrimináció számos példájával találkozhatunk a munkahelyi és a 
társadalmi szférában egyaránt. Feltehetően korábban is létezett a diszkrimináció gyakorlata, de ezek 
az esetek többnyire nem kerültek nyilvánosságra. Manapság azonban szaporodóban vannak azok az 
esetek, amelyeknek során a nők felvállalják a jogi procedúrát annak érdekében, hogy tiltakozzanak a 
munkahelyi diszkrimináció számos formája ellen: matahara (マタハラ, mothers’ harassment = leen-
dő vagy aktív anyák szekálása, ellehetetlenítése); sekuhara (セクハラ, sexual harassment = szexuális 
zaklatás); pawaahara (パワーハラ,power harassment = hatalmi zaklatás). Egy közelmúltban végzett 
felmérés szerint, a kreatív iparban foglalkoztatottak közel 80%-át érte az elmúlt egy évtized alatt 
szexuális vagy hatalmi zaklatás – ami kiugróan magas arány. 

Abe Shinzo miniszterelnök (2012-2020) a gazdaság élénkítését célzó programjában (abenomics) a fis-
kális reform és a monetáris politika átalakítása mellett strukturális gazdasági reformok megvalósítá-
sára is törekedett. Ez utóbbinak egyik fontos eleme volt a womenomics politikája, ami tulajdonképpen 
nem más, mint a női munkaerő, azaz a női potenciál beemelése a gazdaságot élénkítő folyamatokba 
(Hidasi, 2015). Célkitűzésként fogalmazták meg, hogy minél több nőt buzdítsanak 

• általánosságban munkavállalásra;

•  arra, hogy gyermekszülés után se adják fel munkájukat, illetve mielőbb térjenek vissza a munka 
világába; 

• arra, hogy törekedjenek magasabb posztok elvállalására. 

A japán womenomics politika sajátosságát az adta, hogy ez egy top-down stratégia volt. Azaz nem 
civil, vagy alulról jött kezdeményezés hatására, hanem egy felülről jövő, célszámok jellegű utasítások 
formájában megfogalmazott program, ami számos szociális, jogi és pénzügyi elemet is tartalmazott: 
óvodai hálózat szélesítése, családi adószerkezet átalakítása, családtámogatási járulékok emelése stb. 
Ez a kőkemény gazdasági akció-program azonban 2020-tól számos okból alapjában befagyott: 2020 
augusztusában a program megálmodója, Abe Shinzo miniszterelnök egészségügyi okok miatt le-
mondott; az őt követő Suga Yoshihide kormányfő minden erejét felemésztette egyéves hivatali ideje 
alatt a pandémia kezelése és a 2020-as Tokiói Nyári Olimpia megkésett lebonyolítása a körülmé-
nyekhez képest sikeres módon. A 2021 szeptemberétől hivatalba lépő Kishida Fumio miniszterelnök 
Új Kapitalizmus címmel meghirdetett gazdaságélénkítő programjának néhány eleme reflektál a ko-
rábbi célokra, de inkább korrekciós szándékkal. Például a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
(non-regular staff) – ahová a megnövekedett női munkavállalói réteg javarésze sorolódott – kiszol-
gáltatottságának jogi és anyagi rendezése, a munkabérek emelése stb. A Japánról élő tévhitek egyike 
az, hogy a bérek – nemzetközi összehasonlításban – magasak. Ez egykoron valóban így volt, de az 

OECD 38 tagországa között 2020-ban az évi 38 515 USD átlaggal csak a 22. helyen szerepelt az 
átlagos fizetések tekintetében (Kennedy, 2021). Ez alig több mint a fele az USA kereseti átlagának 
(69 391 USD), sokkal kevesebb mint az EU vezető gazdaságaiban (Németország: 53 745 USD, Fran-
ciaország 45 581 USD), vagy akár Dél-Koreában (41 960 USD). Sok elemző számos ok felsorolásával 
magyarázza ezt a hosszú távon tarthatatlan állapotot, de abban mindenki egyetért, hogy a rendkívül 
alacsony minimálbéren dotált részmunkaidős foglalkoztatottak részarányának a megugrása (részben 
a több nő foglalkoztatásának tulajdoníthatóan) erőteljesen hozzájárult a kialakult állapothoz. Mások 
egyéb tényezőket sorolnak a főbb kiváltó okok közé (elhúzódó defláció, a pandémia következtében 
kialakult bizonytalanságok stb.).

2.5. Oktatás
Számos hagyományos – egyébként a konfuciánizmusban gyökerező kulturális és etikai – érték úgy, 
mint a kollektivizmus, az önfeláldozás, az önfegyelem, a lojalitás stb. – változóban van. Egy sor, 
a japán kultúrához kötődő sztereotípia megdőlni látszik (Matsumoto, 2002). Az új generáció már 
nem vallja magáénak azokat az értékeket, amelyek ezidáig a japán társadalom és kultúra sajátosságát 
jelentették, és amelyek egyúttal a koherenciáját is alkották. A csoportszellem helyett az individu-
alista értékek nyernek egyre nagyobb teret. Ez egyre inkább érezhető az oktatási térben csakúgy, 
mint a családi közösségekben. Ennek persze egyik oka abban keresendő, hogy a gyermekek javarésze 
manapság testvérek nélkül nő föl, hiszen a születésszámok is drasztikusan lecsökkentek: 2021-ben 
a termékenységi mutató 1,39 volt (Globális Termékenységi Statisztika, 2022). Egy másik okként 
felhozható, hogy sem az oktatás szerkezete, sem a tartalma, sem a módszertana nem követte a világ-
ban zajló változásokat. Az az oktatási szellem, ami kiválóan szolgálta a 20. század második felében a 
gazdasági felemelkedés korszakát – fegyelmezett, kollektivista, szabálykövető, lojális fiatalok nevelése 
– mára már meghaladottá vált: a tudásalapú társadalom önálló gondolkodásra képes, innovatív, dina-
mikus, a világra nyitott, nemzetközileg is kommunikációképes fiatalokat igényelne. Ezekből Japánban 
sokkal kevesebb van, mint más ázsiai országokban. A joggal kritizált gyenge angol tudáson kívül a 
nemzetközileg konvertálható képességek nem elégséges volta a fő gátja a japán fiatalok érvényesülé-
sének a nemzetközi megmérettetésekben. A felsőoktatásig is arányaiban kevesebb fiatal jut el, mint a 
fejlett ázsiai szomszédok némelyikében. Ennek hátterében az iskolai oktatásban, illetve az iskoláskorú 
gyermekek körében tapasztalható devianciák elszaporodása áll. Ilyenek többek között a futōkō (不登

校, évente kb. 160 ezer gyereket érintően), azaz az iskolába járás megtagadása, iskolakerülés, ami az 
iskolában tapasztalható lelki terror elleni tiltakozás kifejeződése, valamint az ijime (いじめ) vagyis 
az iskolai zaklatás, lelki kínzás, csúfolás, amelynek szociális büntetésként nagy hagyománya van Ja-
pánban. Ezek a jelenségek nem ismeretlenek más társadalmakban és közösségekben sem, de Japánban 
az esetek számossága, gyakorisága és a következmények súlyossága, azaz társadalmi konzekvenciái 
összehasonlíthatatlanul markánsabbak (nemegyszer öngyilkosságba vagy gyilkosságba torkollnak), 
ami már az arányok és a fajsúlyosság okán is bőven meghaladja az egyedi jelleget és súlyos társadalmi 
problémaként jelentkezik. 
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A japán közösségi portálokat használók fiatal generációjának egy része iskolapéldája az orwelli atti-
tűdnek: magányossá, elszigeteltté válnak, még kevesebbet találkoznak vagy kommunikálnak ismerő-
seikkel, barátaikkal, családjukkal, mint eddig, és bezárkóznak egy virtuális világba. Az ismerősi kör 
átalakul: az élő emberi kapcsolatok helyét átveszi a virtuális világban kialakított közösség – amelynek 
tagjaival jószerivel soha nem is találkoznak és akikkel a való világtól eltávolodott mesterséges világban 
érintkeznek. Ennek legszélsőségesebb megnyilvánulása a hikikomori (引きこもり) jelenség. A ser-
dülő életkortól jelentkező hikikomori jelenség jelenleg a japán társadalom egyik legégetőbb társadalmi 
problémája, amely hivatalosan közel egy millió, a valóságban akár két-három millió fiatalt is érint. A 
hikikomori szó maga bezárkózást, visszavonulást, befelé fordulást jelent. A fiatal ezekben az esetekben 
évekig, de akár évtizedekig nem hajlandó sem kommunikálni, sem érintkezni családi környezetével 
és a külvilággal. Úgy vonul ki a társadalomból, hogy önmagát bezárja (Hidasi, 2012). A jelenség érin-
tettjei döntő hányadban (80%) fiúk. A jelenség az 1980-as évek második felében ütötte föl a fejét, a 
90-es évektől egyre rohamosabban terjed. A közvélemény eleinte bagatellizálta az előfordulásokat és 
családi vagy magánügyként állította be – ennek megfelelően majd egy évtizedig nem is kapott nagy 
nyilvánosságot. Ami a japán társadalom-lélektan ismeretében érthető is: minden család igyekezett a 
dolgot titokban tartani, nehogy megszólják őket. Sokan évekig áltatták a környezetüket azzal, hogy a 
gyerek azért nincs szem előtt, mert külföldön tanul, vagy mert vidékre költözött rokonokhoz. A csa-
ládok egy jelentékeny hányada nem vállalja a szégyent: bevallani az érintettséget. A hikikomori mint 
viselkedés szindróma egyfajta tiltakozás kifejezésre juttatása: tiltakozás az ellen a fennálló rend ellen 
(társadalmi, oktatási, családi), amelynek az érintettek nem óhajtanak szereplői lenni, amelyben nem 
kívánnak szerepet vállalni. Más kérdés, hogy ezzel a magatartással nem egyszerűen a tiltakozásukat 
fejezik ki, hanem önmagukat is lerombolják és társadalmilag egy kezelhetetlen állapotot idéznek elő. 

3. Kilátások
Lassacskán fel kell adnia Japánnak azt a meggyőződést, hogy minden kizárólag az akaraton és igyek-
vésen múlik. A kisember meg volt győződve arról, hogy gyarapodása megállíthatatlan, hogy az anyagi 
jólétnek csak a képzelet szab határt, és a fejlődés útjában nem áll semmi. Már nem elég az „akarni 
és csinálni kell, és akkor sikerülni fog” szemlélet. Ma már a világ sokkal bonyolultabb annál, semhogy 
puszta akarattal lehetne a tudást és tehetséget, innovációt és kreativitást pótolni. Az emberi teljesí-
tőképességnek a további fokozása csak a társadalmi és emberi kapcsolatokat érintő áldozatok révén 
lehetséges, ami nem biztos, hogy megtérülő stratégia. Nyilván számos területen, elsősorban az egyéni 
képességek fejlődése terén, az akaratnak továbbra is megmarad a maga kitüntetett szerepe, de a moz-
gástér kitágult – a megméretés paraméterei nem érik be többé a belterjes fejlődéssel. Lépni kell az 
oktatás és a tudományos fejlesztés területén az új – nemzetközi – igényeknek megfelelően. Japán a 
nemzetközi közhiedelemmel ellentétben a digitalizáció terén számos vonatkozásban jócskán elma-
radt szomszédaitól. Suga Yoshihide miniszterelnök rövid, egyéves mandátuma alatt egyik első intéz-
kedésként 2020 szeptemberében jelentette be a „Digitális Hivatal” létrehozását azzal a céllal, hogy 
a köz- és a magánszférában egyaránt serkentsék a működési hatékonyságot. Hirai Takuya digitális 

átalakítással megbízott miniszter kijelentette, hogy az egész ügynökséget egyfajta startup-nak tekinti. 
Feladatának tartja, hogy a dolgok eddigi menetén változtasson és hogy a kormányhivatalok menta-
litását és hozzáállását átalakítsa az új igényeknek és követelményeknek megfelelően. A 2021 őszétől 
regnáló Kishida kabinetben helyét Makishima Karen vette át. 

Ezt a digitalizációt serkentő kezdeményezést az a felismerés motiválhatta, hogy Japán egyre kevésbé 
vonhatja ki magát a globalizáció alól. Nemcsak Japán nem nyílt meg kellőképpen, azaz stagnált e 
vonatkozásban, hanem ezzel egyidejűleg más, kisebb és ezért mozgékonyabb, dinamikusabb országok 
(Szingapúr, Dél-Korea stb.) erőteljesen előre haladtak. Ezen azonban Japánnak saját jól felfogott 
érdeke miatt változtatnia kell, hogyha továbbra is egyik vezető tagja akar maradni a nemzetközi 
közösségnek. Ugyanakkor szembesülnie kell számos olyan kihívással, amelyektől további boldogu-
lása függ. Ezek egyike a társadalmi válságra adandó hatékony válasz: a megváltozott társadalmi vi-
selkedésminták, a fiatal generáció által kikövetelt érték-átrendeződések átírják a hagyományosnak 
és kizárólagosnak tartott normákat. A társadalmi válságjelenségek egymást generáló és ugyanakkor 
erősítő bonyolult rendszert alkotnak, amelyekből a kilábalás csak komplex problémakezeléssel tűnik 
ígéretesnek.

Japán az elmúlt három évtizedben annyi kihívással szembesült és annyi, a társadalmi tudatot alap-
jaiban megrázó és érintő változáson ment át, mint sok más ország egy évszázad alatt. A japán iden-
titástudatot és a társadalmi önbizalmat negatívan érintő gazdasági recesszió, a társadalmi értékek 
átrendeződése, a kormány iránti bizalmi deficit kialakulása, valamint a tudomány és technológia meg-
bízhatóságába vetett bizalom megrendülése hatalmas erőpróbát jelentett az egész népnek. Ezeknek a 
feldolgozásától, illetve sikeres kezelésétől függ Japán mielőbbi önmagára találása.
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