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DIÁKLÁZADÁSOK JAPÁNBAN 1968–69-BEN

1968-69-ben a párizsi eseményekhez hasonló erôvel robbantak ki diák-
lázadások Japánban. Több tízezer tüntetô diák és a rendôri roham-
osztagok összecsapása mindennapossá vált Tokió utcáin, a legrangosabb 
egyetemek területén. A megmozdulások okai és jellege nagy hason-
lóságot mutatott a nyugati világ más hasonló diáklázadásaival, de ter-
mészetesen kimutathatóak a japán sajátosságok is. Jelen dolgozatban 
nem térek ki az ideológiai háttérre, hiszen ezek jórészt megegyeznek 
a világ más pontjain tapasztalt irányzatokkal. Marcuse, Mao és társai 
munkássága a japán fiatalok körében is népszerûek volt, sôt, hozzájuk 
társultak a japán marxista gondolkodók is, mint például Marujama 
Maszao, aki politikaelméleti, társadalomkritikai munkáiban olyan tézi-
seket fogalmazott meg, amelyek komoly szellemi táplálékot nyújtottak a 
baloldali, forradalmi eszmék iránt fogékony egyetemi ifjúságnak. Jelen 
rövid vázlatban az eseménytörténetet bemutatva igyekszem érzékeltetni 
a japán sajátosságokat.

1945. augusztus 15-én az ország háborús vereségével új korszak vette 
kezdetét Japánban. Az Amerikai Egyesült Államok megszállásával elin-
dult Japán átalakítása oly módon, hogy az megfeleljen Washington érde-
keinek. Ez az átalakítás magában foglalta a politikai szabadságjogok 
biztosítását csakúgy, mint a gazdaság megszabadítását a monopolhely-
zetben lévô óriáskonszernektôl, a zaibacuktól. A japán társadalomból 
robbanásszerûen tört elô több évtizedes elfojtott energia, és az akti-
vizálódó baloldali értelmiség és a munkásszakszervezetek vezetésével 
újjáéledt a japán baloldali tömegmozgalom. Ezt a mozgalmat táplálta 
a mérhetetlen nyomor, a múlttal történô leszámolás belsô igénye és az 
amerikai megszállás ellentmondásai. E korai szakaszban az amerikai 
megszállók legfontosabb célja a militarista múlt maradványainak eltör-
lése mellett a zûrzavar és anarchia kibontakozásának megakadályozása 
volt. A kormányozhatóság fenntartása érdekében nem számolták fel a 
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régi közigazgatást, csupán kísérletet tettek arra – nem sok sikerrel –, 
hogy a háború alatt kompromittálódott személyeket kiszûrjék, és meg-
változott tartalommal ugyan, de életben tartották a császárság intéz-
ményét is. Hasonló megfontolásból született meg az új alkotmány, mely-
nek 9. paragrafusa kimondja, hogy Japán nem tart fenn hadsereget, 
és örökre lemond a háborúról mint a nemzetközi konfliktusok meg-
oldásának eszközérôl.

1949-ben megszületett a Kínai Népköztársaság, 1950-ben kitört a 
koreai háború, és az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú kér-
déssé vált, hogy Japánt bevonja az amerikai védelmi övezet gyûrûjébe. 
Értelemszerûen nagyobb jelentôséghez jutott a baloldali veszély elhá-
rítása, és egyidejûleg megteremtôdtek a feltételei annak, hogy Japán 
visszanyerje szuverenitását. 1952-ben életbe léptek a San Franciscóban 
aláírt békeszerzôdés és a japán–amerikai biztonsági szerzôdés hatá-
rozatai. (Japán legfontosabb szomszédjaival, a Szovjetunióval, a Kínai 
Népköztársasággal és Koreával a békeszerzôdés késôbbi idôpontra toló-
dott.) Okinava és néhány csendes-óceáni sziget amerikai közigazgatás 
alatt maradt, továbbá kimondták, hogy Japán külsô és belsô ellenséggel 
szembeni biztonságát az Egyesült Államok garantálja, és ehhez Tokió 
minden feltételt biztosít. Ezzel kezdetét vette a háború utáni szuverén 
Japán állam története.

Ismert, hogy a szédületes ütemû japán gazdasági fejlôdés a kore-
ai háború kirobbanásával vette kezdetét, és évtizedekig meg tudta 
ôrizni lendületét. Ez a rohamos fejlôdés olyan változásokat idézett elô 
a társadalomban, amelyekre nehezen találta meg a megfelelô választ. 
A tömegtársadalom, tömegfogyasztás gyors kiépülésének minden ismert 
mellékhatása fokozott erôvel jelentkezett Japánban. A politikában a kon-
zervatív és mindvégig hatalmon lévô Liberális Demokrata Párt hang-
súlyozta a gazdasági fejlôdés és a japán–amerikai biztonsági szerzôdés 
elválaszthatatlanságát. A legnagyobb ellenzéki párt, a Japán Szocialista 
Párt a szakszervezetekkel a háta mögött természetesen a munkavállalók 
érdekeit igyekezett képviselni, ugyanakkor a zászlajára tûzte a béke-
alkotmány megôrzése mellett a semlegesség elérését is. Szintén ellen-
zékben tevékenykedett a Japán Kommunista Párt, amely ugyan a par-
lamentben nem képviselt jelentôs erôt, de igen komoly befolyása volt az 
értelmiség és a diákság köreiben.
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Az 1968. évi események elôzményei közül kiemelendô az 1960-ban 
kirobbant össznemzeti tiltakozás a japán–amerikai biztonsági szerzôdés 
megújítása ellen. 1958-ban Tokió és Washington tárgyalásokat kezdett 
arról, hogy a biztonsági szerzôdést oly módon változtassák meg, hogy 
Japán is aktívabb részt vállalhasson a védelme garantálásából, azaz a két 
ország egyenrangú félként szerepeljen a szerzôdésben. Az Amerika-elle-
nes és semlegességre törekvô baloldali pártok szempontjai találkoztak a 
tömegek pacifizmusával, akik ragaszkodtak a békealkotmányhoz, és tar-
tottak attól, hogy egy szorosabb japán–amerikai szövetség a szigetországot 
is belerángatja egy nemzetközi konfliktusba. Országos mozgalom bon-
takozott ki. 1960-ban Kisi Nobuszuke miniszterelnök Washingtonban 
aláírta az új szerzôdést, ami elsöprô tiltakozási hullámot váltott ki oda-
haza. A JSZP, a JKP, a szakszervezetek, a diákszervezetek, nôszervezetek 
és számtalan civil szervezôdés mozgósítására több százezres tömeg-
tüntetésekre került sor. A tiltakozás végül nem vezetett eredményre, 
de erre az idôpontra tehetô, hogy a baloldali pártok, elsôsorban a JKP, 
befolyása ugrásszerûen megnôtt az egyetemi diákság körében, és lét-
rejöttek az „új baloldal” szervezetei, amelyek elégedetlenek voltak a 
JKP szerintük nem eléggé forradalmi tevékenységével, és radikálisabb 
nézeteket hirdettek. Ezek a szervezetek kis szekták, körök formájában 
szervezôdtek az egyetemeken. A legnagyobb közülük a „forradalmi mar-
xisták” elnevezésû csoportosulás volt, akik közvetlenül egy forradalom 
révén kívánták megdönteni a kapitalizmus rendszerét. Példaképüknek 
tekintették nem csupán a maoista Kínai Népköztársaságot, de a Kim Ir 
Szen diktátor vezette Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot is. Az 
egyetemi érdekképviseleti, diák-önkormányzati szervezetekben éles harc 
bontakozott ki, hogy melyik csoport veszi kezébe az irányítást.

A biztonsági szerzôdés megújítása által kiváltott tiltakozási hullám 
elcsendesedésével a kormányzat és a rohamosan erôsödô munkaadók a 
szakszervezetek átalakításával igyekeztek elejét venni a munkavállalók 
mozgalmának. Ez az igyekezetük sikerrel járt a vertikális, azaz cégek-
hez és nem ágazatokhoz kötött szakszervezeti rendszer kiépítésével. 
A szakszervezetek kiválása értelemszerûen radikalizálta a baloldal egy 
részét. Az 1964-es tokiói olimpia által fémjelzett gazdasági nagyhata-
lommá válás idején egyetemre kerülô ifjúság már nem rendelkezett köz-
vetlen élményekkel a háború alatti idôkrôl, viszont számos olyan prob-
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lémával szembesült, amire sokuk a radikális baloldali válaszokat tartotta 
célravezetônek. Melyek voltak ezek a problémák?

Az egyik legfontosabb motívum kétségtelenül az egyetemi oktatás 
tömegessé válása. 1960-ban a felsôoktatásban résztvevôk száma 860 ezer 
volt. Ez a szám 1970-re már elérte az 1 millió 770 ezret, azaz több mint 
kétszeresét. Az egyetemek intézményrendszere és oktatási struktúrája 
ugyanakkor nem alkalmazkodott a diákok tömeges megjelenéséhez, és 
ez komoly feszültségekhez vezetett. Az egyetemek ügyeinek intézésébôl 
a diákság ki volt rekesztve, és a háború elôtti tekintélyelvû elitoktatás 
hagyományain nem változtatott sem az egyetem vezetése, sem pedig a kor-
mányzat. A diákok pedig egyre hangosabban hallatták a hangjukat.

A Narita tokiói nemzetközi repülôtér építéséhez szükséges földek 
kényszerfelvásárlásával kapcsolatos zavargások szintén alkalmat és okot 
adtak arra, hogy a lázadó diákság harcba induljon. A földjüket meg-
védeni szándékozó parasztok támogatókra leltek a radikális diákokban, 
akik rendszeresen összecsaptak a rendôri rohamosztagokkal.

Japánt közvetlenül érintette a vietnami háború. A Vietnam északi 
területeinek bombázását végrehajtó B 52-es repülôk teljes logisztikai 
kiszolgálása a szigetország területén található amerikai légibázisokon 
történt. 1967-ben a Haneda tokiói repülôteret igénybe vevô gépek 40 
százaléka az amerikai haderô kiszolgálását végezte. Az Egyesült Államok 
7. flottáját alkotó hat repülôgép-anyahajó, hétszáz vadászbombázó és 65 
ezer katona állandó bázisa szintén Tokió közelében, Jokoszukában volt. 
A mûszaki berendezések javítása, a sebesültek ápolása ugyancsak a szi-
getországban történt. A japán társadalom széles rétegei hazájukat érez-
ték veszélyeztetve azáltal, hogy az Egyesült Államok Japánt is bevonta 
Vietnam elleni háborújába. Ennek hatására szervezôdtek meg a viet-
nami békét követelô társaságok, amelyek komoly aktivitást fejtettek ki 
az egyetemeken is. A háborúellenes tüntetések, zavargások szintén min-
dennaposak voltak a szigetország városainak utcáin.

Ekkortájt élénkültek meg az Okinava visszaszerzésére irányuló poli-
tikai mozgások is. A japán közvélemény számára a csendes-óceáni kis 
szigetsor továbbra is az amerikai megszállás szimbóluma volt, és hatá-
rozottan követelte a kormánytól, hogy kezdeményezze a szigetek japán 
közigazgatás alá helyezését. Ez az igény szintén széles körû támogatott-
ságot élvezett az egyetemi hallgatóság körében is.
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A helyzet pattanásig feszült, miközben egyre-másra érkeztek a hírek 
az amerikai és nyugat-európai városok nagy diákmegmozdulásairól. Egy 
szikra is elég volt, hogy lángba boruljanak a japán egyetemek. Ráadásul 
a Szató-kormány 1965-tôl kezdve nagymértékben megemelte az egye-
temek tandíjait is, ami szintén olaj volt a tûzre. Végül a Tokió Egyetem 
orvosi karán kirobbant botrány hatására Japánban is kezdetét vette a 
diáklázadások sorozata. A diákok körében nagy elégedetlenséget vál-
tott ki az orvosi gyakornoki rendszer; a végzôs hallgatóknak ingyen kel-
lett az egyetem által kijelölt kórházakban gyakorlatot folytatniuk. A til-
takozók egy csoportját kizárták az egyetemrôl, mire a hallgatóság egé-
sze szolidaritásból megkezdte a sztrájkot. 1968 márciusában a diákok 
megszállták a Tokió Egyetem épületeit, megakadályozva az oktatást. 
Barikádokat emeltek, és nem engedték be az intézmények területére az 
oktatókat, illetve az egyetem munkatársait. Országos egyetemi sztrájk 
vette kezdetét, összesen 115 egyetemen szünetelt a munka, sôt számos 
középiskola is csatlakozott a sztrájkhoz. 1968 szeptemberében úgy tûnt, 
hogy a diákok követelései eredményesek voltak. Az ország legnagyobb 
egyetemén, a Nihon Egyetemen az adóhatóság vizsgálata nyomán nap-
világot látott, hogy az egyetem nem szabályosan használta fel a hallgatók 
tandíjából befolyt hatalmas összeget. Ez újabb tiltakozási hullámot indí-
tott el. A tanárok és a diákság közös gyûlésén határozat született, misze-
rint az egyetem vezetése lemond, és az új vezetés megválasztása már a 
diákok részvételével fog zajlani. A diákok betekintést nyerhetnek az egye-
tem pénzügyeibe, sôt a pénzek felhasználásába a diákság képviseleti szer-
veinek beleszólása is lehet. A 12 órán át tartó gyûlésen 35 ezer diák vett 
részt. A gyôzelem nem volt hosszú életû. Szató miniszterelnök erôszakra 
való hivatkozással már másnap eltörölte a megállapodásban foglaltakat. 
Az egyetemisták akaratát semmibe vevô kormányzati döntés hatására 
a diákmozgalom tovább radikalizálódott. Válaszképpen megkezdôdtek 
a kemény rendôrségi fellépések. A legnagyobb nyilvánosságot a Tokió 
Egyetem fôépületének ostroma kapta 1969 januárjában. Az ostrom 
harmincöt órán keresztül tartott, és a televíziós csatornák élôben köz-
vetítették, ahogy a vízágyúval és füstbombával támadó mintegy nyolc-
ezer rohamrendôrre a bukósisakos, arcukat kendôvel eltakaró diákok 
Molotov-koktélokat hajigálnak és hosszú bambuszbotokkal védekeznek. 
A diákok bukósisakjainak színe és a rajtuk lévô felirat jelezte, hogy melyik 
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szélsôbaloldali csoporthoz tartoznak. Legtöbbjük fehér sisakot viselt, 
„kaku maru” felirattal, ami a „forradalmi marxisták” megjelölése volt. 
Az ostromot követôen 631 diákot tartóztattak le. Ezzel egyidejûleg a kor-
mány felfüggesztette a januárban esedékes felvételi vizsgákat is. Egy egész 
generációt fosztottak meg az egyetemi tanulmányok lehetôségétôl.

Az országos méretû sztrájkok, nagygyûlések folytatódtak. 1969 szep-
temberében az ország 46 egyetemének képviseletében több mint húsz-
ezer diák gyûlt össze a tokiói Hibiya Parkban, de ekkorra már érezni 
lehetett a mozgalom kifulladásának elsô jeleit. Kezdetét vette a belsô 
harc és rivalizálás a különbözô radikális csoportosulások között az egye-
temek diákönkormányzatain belüli vezetô szerepért. Ez a belsô harc 
hónapról hónapra egyre elkeseredettebbé vált, és hatására nem csu-
pán a társadalom széles rétegei, de a diákság jelentôs része is elfordult 
a mozgalomtól. A diákokkal korábban szimpatizáló médiumok is egyre 
gyakrabban mint „radikálisokat” kritizálták ôket. A csoportok, szekták 
közötti csatározásoknak a 70-es évek elsô felében több mint 80 halálos 
áldozata volt.

Ami a 70-es évek elsô felében történt, az a baloldali radikalizmus végsô 
és dicstelen idôszaka volt Japánban. Az egyre gyengülô és konformizálódó 
szervezetekbôl radikális sejtek váltak ki. Ezek között a legharcosabb 
a Kommunisták Szövetségébôl önállósodott Vörös Hadsereg Frakció 
volt. A Frakció tagjai megkezdték a felkészülést a fegyveres forradalom 
kirobbantására. Elsô céljuk a miniszterelnöki hivatal megtámadása lett 
volna. Jamanasi megyében a hegyek között gyakorlatoztak, mikor 1969 
novemberében a rendôrség lecsapott rájuk, és 53 tagot letartóztatott. 
A szabadlábon maradt tagok egy része úgy döntött, hogy menedékjogot 
kér a Koreai Népi Demokratikus köztársaságban, ahol tovább folytatják 
a készülôdést a világforradalomra. Egy 9 fôs csoport végül 1970 már-
ciusában egy belföldi légi járatot eltérítve sikeresen átmenekült Észak-
Koreába. A Frakció több tagja a forradalmi felkészülés lehetôségét a 
palesztin felszabadítási mozgalomba történô bekapcsolódásban látta. 
Ôk 1971 márciusában érkeztek Libanonba, ahol azonnal megkezdték 
az együttmûködést a palesztin katonai szervezetekkel. A japán terroris-
ták által végrehajtott akciók megrázták a világ közvéleményét. A leg-
súlyosabbra 1972 májusában került sor, mikor három japán terrorista 
tüzet nyitott a Tel-Aviv repülôterén várakozó utasokra, és huszonnégy 
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embert legyilkoltak. A Japán Vörös Hadsereg Frakció egy csoportja a 
hegyekben bujkálva Japánban maradt. 1972 februárjában a csoportot a 
rendôrség felfedezte, néhányukat letartóztatta, egy ötfôs csoport viszont 
túszt ejtve befészkelte magát egy hegyi házba. A több mint tíz órán át 
tartó rendôrségi ostromot bemutató televíziós élô közvetítést lélegzet-
visszafojtva figyelte az ország lakossága. Az ostromban több rendôr is 
életét veszítette. A letartóztatott tagok kihallgatása során kiderült, hogy 
egymással is kíméletlenül bántak, és 12 fôt a létezô legkegyetlenebb 
módon végeztek ki.

1972-re a diáklázadások lecsendesedtek, a radikális szélsôbaloldali 
akciók megszûntek. Okinava visszakerült Japánhoz, megkezdôdött a 
Narita repülôtér építése, Japán felvette a diplomáciai kapcsolatot a Kínai 
Népköztársasággal, Tanaka Kakuei miniszterelnök pedig a nyilvánosság 
nyomására belebukott a Lockheed-botrányba. A vietnami háború is a 
végéhez közeledett. Az egyetemeken fokozatosan bevezették a diák-önkor-
mányzatiságot. Mindeközben Japán a világ második gazdasági hatalma 
lett. A fiatalság jelentôs része elfordult a politikától, de napjaink idôsödô 
korosztálya nosztalgiával gondol vissza diákkorára, amikor még hittek 
ideákban, és képesek voltak értük harcolni is.
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