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Változás és örökség 

A kincstári gazdaság
csapdájában

Igaz, Morita Tsuneónak japán arca van, de a szíve 
és az agya csak félig japán. Félig már hozzánk tartozik.

Nem csak azért, mert évtizedeket töltött
Magyarországon és megtanulta nehéz nyelvünket. 
Azért is, mert sok szempontból belülrõl éli át azt, 

ami ebben az országban és határainkon túl, 
a posztszocialista régióban történik. Egyszerre néz ránk

életünk résztvevõjeként, azonosul problémáinkkal –
ugyanakkor megõrzi a külsõ elemzõ tárgyilagosságát, 

és a japán fejlõdés alapos ismerete, a nemzetközi 
összehasonlítás tovább növeli fejtegetéseinek meggyõzõ

erejét. Sok állítását, köztük nem is egy kritikai
észrevételét meggyõzõnek és tanulságosnak tartom, 

bár vannak olyan gondolatai is, amelyekkel nem tudok
egyetérteni. Nyugodt szívvel ajánlom a könyv olvasását.

Morita minden írása érdekes, tartalmas, 
gondolatébresztõ.
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1975–1977 között adjunktusként, 1977–1985 között
docensként és 1985–1991 között egyetemi tanárként 
a tokiói Hosei Egyetemen nemzeti jövedelemelmélettel
és a gazdasági rendszerek összehasonlításával 
foglalkozott. Eközben tanulmányait kiegészítette 
az akkor Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
népgazdasági tervezés tanszékén (1978–1980), majd két
évig gazdasági tanácsadó diplomataként dolgozott 
a magyarországi Japán Nagykövetségen (1988–1990),
éppen a rendszerváltás idõszakában. 1991-tõl 
a Nomura Kutató Intézet tanácsadójaként a Nomura
Magyarországi Befektetési Banknál dolgozott. 
2001 óta egy japán ipari cégnek fejlesztési részlegét, 
a Tateyama R&D Europe Kft.-t vezeti Budapesten.
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Magyarország és a környezõ országok társadalmi 
és gazdasági élete gyökeresen átalakult az elmúlt két
évtized folyamán. A sokszor földrengésszerû változások
kivétel nélkül mindenkit érintenek, mégis kevesek 
tanultak meg alkalmazkodni hozzájuk, s még annál 
is szûkebb azok köre, akik képesek követni 
irányváltásaikat, megérteni az okokat, felmérni 
a lehetséges következményeket, új, rugalmas 
életstratégiát kialakítani a megváltozott lehetõségekhez
és követelményekhez.
Aki azonban földrajzilag és élettapasztalatát tekintve
egyaránt messzirõl érkezett, s ugyanakkor mély 
rokonszenvvel közelít a magyarokhoz – mint a már két
évtizede hazánkban élõ és dolgozó Morita Tsuneo, 
aki egy személyben közgazdász, rendszerszervezõ, 
a klasszikus japán sportok és a legmodernebb absztrakt
gondolatok iránt egyaránt érdeklõdõ tudós, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkezõ gyakorlati szakember –, 
az jobban átlátja a folyamatokat, felismeri 
az ellentmondásokat, a tévutakat.
Különösen nagy szükség van ma a tisztánlátásra, hiszen
az értékrendek átrendezõdése, a rendíthetetlennek vélt
elvek és hagyományok kiüresedése, a tudomány zavarba
ejtõ és felfoghatatlan felfedezései, a családi és társadalmi
kapcsolatrendszer gyors felbomlása, átalakulása, 
a munkamorál megváltozásának szükségessége miatt
minden egyes embernek újra kell gondolnia helyzetét,
lehetõségeit, s meg kell keresnie helyét, célját 
és feladatát a gyorsan változó világban. A hagyomány
és az örökség értékeit át kell mentenie a 21. század
valóságába.
A jelen és az ismeretlen jövõ e „nagy sötétlõ erdejében”
– Dante és Babits szavával – gondolatébresztõ vezetõ 
a magyarországi fejleményeket kritikus szemmel látó 
és egyben a világra is figyelõ japán tudós könyve 
az örökségével bajlódó, a változásokkal küszködõ
Magyarország politikájának és gazdaságának utóbbi két
évtizedérõl.

M
o
ri

ta
 T

su
n
eo

V
ál

to
zá

s 
és

 ö
rö

k
sé

g


