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Dr. CELLER Tibor 
 

A japán császárkultusz 
 

Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen 
politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal 
lejjebb jelentkeztek. A császár elsőségét soha nem kérdőjelezték meg, a hataloméhes 
udvaroncok és hadvezérek anélkül szorították háttérbe uralkodóikat, hogy az egész politikai 
és társadalmi rendszert megváltoztatták volna. Egy japán rendszerváltozás általában családok 
közötti váltást jelentett a hivatali hatalom birtoklásában és az adószedés jogában. 

Egyes történelmi források szerint a Kr. u. 3. században a császári nemzetség megtörte 
a rivális főnökök ellenállását, és első ízben terjesztette ki fennhatóságát Japán egész középső 
és nyugati részére. A történészek döntő többsége szerint nincsenek megbízható támpontok az 
első 28 császár, de különösen az első 16 uralkodásának pontos idejéről. Nem valószínű 
ugyanis, hogy pl. a 6. császár, Koan, 101 éven át uralkodott volna, mint ahogy az sem, hogy a 
legendás államalapítástól, Kr. e. 660-tól Kr. u. 200-ig, vagyis 860 esztendőn át mindössze 14 
császár váltotta egymást a trónon. 

Az első valós, hús-vér császár minden bizonnyal Odzsin (ur. 270–310) volt, bár 
uralkodásának pontos dátuma már korántsem ennyire biztos (a japánok a későbbiekben az 
egykori békés Odzsin császár szellemét Hacsiman hadistenként kezdték tisztelni). Ebből a 
korszakból, a Kr. u. 3. századból van egy igazán objektívnek tűnő történelmi forrás: egyes 
kínai írásos emlékek említést tesznek Himiko királynőről, aki 30 kisebb államot egyesített a 
szigetvilágban. 

A korai császárok hatalmát és gazdagságát a kofunok, a sírjuk fölé emelt dombok 
jelezték. Nintoku császár (ur. 313–399) kulcslyuk alaprajzú, ma is látogatható sírja 486 méter 
hosszú. A kofunt a havinák, vagyis harcosok, lovasok, udvaroncok és udvarhölgyek 
agyagfigurái vették körül, hogy a túlvilágon is szolgálhassák a halott szellemét. 

A hivatalos császárlista teljes körű történelmi hitelességét igencsak megkérdőjelezi az 
a tény is, hogy egyes császárok csak utólag, a Meidzsi-korszak (19. század vége) állami 
propagandájának hatására kerültek fel az uralkodók listájára (mint pl. az 1221-ben, hároméves 
korában mindössze néhány hónapon át „uralkodó” Csukjó császár). Még az országalapító 
Dzsimmu állítólagos fiát, Suizeit (ur. Kr. e. 581 és 549 között) is csak ekkor vették fel a 
császárlistára. Ha valóban történelmi személyiség volt, akkor is valószínűleg csak egy kisebb 
terület felett uralkodhatott. Történelmi dokumentumok is alátámasztják, hogy pl. a 26. 
császárként számon tartott Keitai (485–527) csak a Közép-Japánban elterülő Koshi királyság 
uralkodója volt, hiszen abban az időben a mai értelemben vett egységes ország még nem 
létezett. 

Tendzsi császár (ur. 668–671) nevét elsősorban a reformjai őrizték meg. Törvényeivel 
megszilárdította a császári ház hatalmát, de nem feledkezett meg a népről sem. Minden hat 
évnél idősebb állampolgár részére – nemre való tekintet nélkül (!) – ingyenes földterületet 
biztosított. Tendzsi császár népszámlálást is tartott, és Otsuba, a mai Siga prefektúra területére 
helyezte át a fővárost. 

A fokozatosan megszilárduló feudális állam élén korlátlan hatalommal uralkodó 
Genmei császárnő (ur. 707–715) Narában alapított új székhelyet az udvar és a kormányzat 
elhelyezésére. Nara a korabeli kínai főváros, Csangan kicsinyített mása volt. Lakossága elérte 
a 200 ezer főt, amely az akkori japán településméretekhez képest monumentális volt.  
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Kammu császár (ur. 781–806) előbb Nagaokába, majd Jamasiróba tette át székhelyét, 
és ott Heiankjó néven új fővárost épített fel (a mai Kiotó helyén). A császárság székhelye 
egészen 1868-ig ebben a városban maradt. A Kammu császárt követő Heian-korszak – a 
Nara-korszakkal ellentétben – már korántsem a béke és a nyugalom időszaka volt, kulturális 
eredményei azonban még ma is hatnak. Ekkor alakultak ki a viszonylag egyszerű 
írásjelformák, a kanák, amelyek lehetővé tették a japán irodalom fejlődését. Ekkortájt 
született meg a Kimi ga jo, a mai Japán himnusz is! 

A császárok Kiotóban kínai mintájú közigazgatási rendszert alakítottak ki, ahol a 
hatalom csúcsán az isteni eredetűnek tartott uralkodó állt. A közigazgatást az államtanács, a 
mai fogalmaink szerinti miniszterelnök és nyolc miniszter vezette. Ezek az intézmények 
azonban nem működtek sem folyamatosan, sem teljes körű hatalommal. A 827 és 858 között 
uralkodó Montoku császár alatt Fudzsivara no Josifusza lett a császári udvartartás vezetője, 
majd Seiva császár uralkodása alatt (858–880) már régensként kormányzott. A későbbiekben 
a család egyre feljebb emelkedett, a császárok pedig 852 és 1160 között a Fudzsivarák bábjai 
lettek. Előtérbe kerülésük és fokozatos felemelkedésük elsősorban ügyes 
házasságpolitikájuknak volt köszönhető. A többi nemzetségtől eltérően hatalmuk alapját nem 
kivételes képességű férfiak, hanem nők biztosították, akik által szoros rokoni kapcsolatba 
kerültek a császári családdal. 

1192-ben a tényleges hatalom a katonai parancsnokok, a sógunok kezébe vándorolt, és 
rövid megszakítással majdnem hét évszázadig ők voltak az ország tényleges vezetői.  Ebben 
az időszakban Kiotó maradt a tennó központja, ahol az udvari arisztokrácia (kuge) élt, 
Kamakura pedig a sógun székhelye lett, ahol az őt támogató szamurájok (buke) éltek. 

Erre az időszakra esik a császárság intézményének a súlyos krízise: a 
gyerekuralkodók, a lemondatott, nyugdíjazott vagy kolostorba visszavonult császárok 
korszaka. Antoku császár (1178–1185) mindössze kétévesen lett a krizantémtrónus örököse, 
ám a valóságban hatalomra vágyó nagyanyja, az özvegy Kenrei császárné mozgatta a 
szálakat. Miután elveszítette az udvar támogatását, unokájával és a szent kincsekkel 
elmenekült Kiotóból, majd a tengerparton a vízbe dobta az uralkodói szimbólumokat (hogy ne 
lehessen új császárt beiktatni), ezután vízbe fojtotta a hétéves kisfiút, és végül maga is a 
habokba vetette magát. Üldözőik később a tengerfenéken megtalálták a három isteni jelképet 
(a legenda szerint az Amateraszu napistennő által dédunokájának, az első császárnak 
ajándékozott tükröt, kardot és ékköves nyakláncot), és így – utólag – hivatalosan is trónra 
léphetett a vízbe ölt gyermekcsászár öccse, Go-Toba császár (1180–1239). 

1868-ban visszaállították a közvetlen császári uralmat, és a nemzeti egységet 
jelképező császár köré új, központosított nemzetállamot építettek ki. A császár iránti hűséget 
szent és hazafias kötelességnek tekintették, bár a császár tényleges politikai szerepköre még 
ebben a korszakban is korlátozott volt. A sintó főpapjaként és isteni eredetének köszönhetően 
a császárt a sérthetetlenség szent aurája lengte körül, ám a II. világháborúban elszenvedett 
katasztrofális vereség rendkívül súlyos csapást mért a császárkultuszra, egyszersmind az isteni 
eredet mítoszára is. A háború utáni, amerikai nyomásra megszületett új japán alkotmány a 
császárra csupán mint az államiság szimbólumára utal; attól kezdve az uralkodónak nincs 
tényleges politikai hatalma. 

Hirohito (1901–1989), a legtovább uralkodott japán császár 1926-ban a sisinden 
(koronázási) ceremónián még a következő mondatokkal hirdette ki a császári trón átvételét: 
„Mennybéli és császári őseink az égi igazsággal karöltve örökös alapokon nyugvó birodalmat 
teremtettek, és közvetlen utódaikra örök időkre egy trónt hagyományoztak. Őseink 
kegyelméből minket illet ez a nagy örökség, ezért most szent jelvényeinkkel végrehajtjuk a 
trónfoglalási szertartást.” Fiát, Akihitót 1989-ben már csak beiktatták. 
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Hogy a „lefokozást” követően a császári család közelebb kerüljön a néphez, Hirohito – 
a korábbi gyakorlattal ellentétben – többször is megjelent a nyilvánosság előtt, és 
engedélyezte a vele és a családjával kapcsolatos képek és történetek közlését. 1971-ben az 
idős császár ismét szakított egy hagyománnyal, amikor – első japán uralkodóként – külföldre, 
Európába utazott, majd 1975-ben az Egyesült Államokban is hivatalos látogatást tett. 

Fia, Akihito, a jelenlegi császár az első olyan uralkodó a több mint 2600 éves 
dinasztiában, aki már nem istenként, csupán egyszerű emberként vette át a hatalmat. 
Uralkodásával elkezdődött a Heiszei-korszak, vagyis a „teljes béke megvalósításának 
korszaka földön és égen, a szigetországban és azon kívül”. 

A japánok ritkán láthatják a császárukat. Csak újévkor és a születésnapján jelenik meg 
a nyilvánosság előtt, golyóálló üvegfal mögött elsétálva, amióta egy nyilván nem a végsőkig 
elszánt merénylő a néhai Hirohito császárra egyszer csúzlival rálőtt. A tennó ritka utazásainak 
útvonalát már hetekkel korábban ismertetik, mert ezekre az eseményekre alaposan fel kell 
készülni. Nem is olyan régen  az útvonalat övező épületek emeleteiről erre az időszakra még 
az ágyban fekvő betegeket is le kellett vinni a földszintre, merthogy egyetlen alattvaló sem 
helyezkedhet el magasabban, mint az isteni eredetű uralkodó. A császár nyitja meg bíbor 
borítású páholyából évente az országgyűlés ülését. Tavasszal gumicsizmában jelképesen rizst 
ültet a császári kertben, és az őszi aratási hálaünnepen is ő elnököl a Napistennő fő 
kegyhelyén, az iszei Naikuu-szentélyben. Január elsején a sintó vallás főpapjaként a szélrózsa 
minden irányába imádkozik, és az istenek áldását kéri országára, június 30-án pedig elmondja 
a megtisztulási formulákat, és elűzi az ártó szellemeket. November 23-án hálát mond az év jó 
kimeneteléért. Egyébként a császárt egyetlen japán sem említi a nevén: ohorikatának (a 
tiszteletre méltó személy a várárok mögött), heikának (őfelségének), tennónak (mennyei 
uralkodónak) vagy ómikaminak (tiszteletre méltó nagy istennek) nevezik. Ugyanakkor a 
császár minden alkalommal gyermekeinek nevezi alattvalóit. Helytelen volna ezt a 
megnyilvánulást uralkodói szóvirágként értelmezni. Talán ez is tükrözi azt az áhítatos 
tisztelettel vegyült szeretetet, amit a legtöbb japán érez császára iránt. 
  

Nők a krizantémtrónuson 
  

Az ország 125 uralkodója közül eddig nyolc nő is trónra került, közülük ketten 
(Kogyoku és Koken) kétszer is uralkodtak, de második uralkodói periódusukban egészen más 
neveket viseltek: Saimei és Sotoku, így valójában Japánnak eddig nem is 125, hanem csak 
123 uralkodója volt. 

Az első császárnő Suiko volt, aki fivére, Susun császár megölését követően 593 és 628 
között uralkodott, míg utolsó nőként Go-Szakuramacsi (ur. 1762–1771) ülhetett fel a 
krizantémtrónra. Miután önként lemondott unokaöccse javára, még 40 évig élt visszavonulva  

Japán 44. uralkodója, Gensó császárnő (ur. 715–720) adta ki 720-ban az ország első 
történelemkönyvét, és vezette be az egységes adórendszert. 

A nyolc történelmi személyiségen kívül létezett még egy kilencedik női uralkodó is, 
Dzsingo, a már említett és a későbbiekben hadistenné avanzsált Odzsin császár édesanyja, aki 
a legenda szerint császári özvegyként 209 és 269 között vezette az országot. Nem világos, 
hogy vajon ez alatt a hat évtized alatt mit csinálhatott a törvényes örökös, Odzsin, aki anyja 
hatalmát követően még negyven évig uralkodhatott (270–310), vagyis minimum 110 évesnek 
kellett volna lennie, lévén hogy édesapja, Csuai császár a császárkultusz alatt tényként kezelt 
adatok szerint pontosan 200-ban hunyt el (újabban Dzsingo császárnét a hiteles kínai 
dokumentumokban előforduló Himiko királynővel azonosítják). 
 



 4

A jelenleg is érvényes udvari szokásrend szerint a mindenkori császárné felügyeli az 
uralkodói udvarban folyó selyemhernyó-tenyésztést. Bizonyos napokon a császárné 
személyesen eteti meg őket eperfalevéllel. A császári palotában termelt selyemből készülnek 
a császári család használatára szánt selyemszövetek, valamint csakis ezzel a selyemmel 
végezhető el a szükséges felújítás a narai Sosoin Múzeumban őrzött régi császári öltözékeken, 
melyeknek egyes darabjai még a 8. században készültek. 
 

 
 

1. kép Amateraszu, a „Mennymegvilágító Nagy Istenség” a sintó vallás főistene, a 
Napistennő, tőle származtatják a japán császári házat 



 5

 
 

2. kép A dinasztiaalapító Dzsimmu tennó (ur. Kr. e. 660– 585) minden bizonnyal 
 csak a legendákban élt 
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3. kép A krizantémtrónus a kiotói császári palotában 
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4. és 5. kép A kiotói császári palota egyik bejárata – a tennók több mint ezer éven át 
egészen 1868-ig innen igazgatták birodalmukat 
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6. kép A II. világháborús katonai vereség miatt Hirohito császárnak az amerikaiak 
nyomására 1947-ben le kellett mondania isteni eredetéről 
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7. kép Hirohito császár feleségével, fiával és menyével (1959-ben készült felvétel) 
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8. és 9. kép Japán 125. császára, Akihito és felesége, Michiko császárné 
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10. kép Barack Obama amerikai elnök köszönti a japán uralkodót 
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