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Záróbeszámoló 

Tergulicza Petra  

Nemzetközi gazdálkodás alapszak, Külkereskedelmi Kar 

A második félévem a Kanda Egyetemen sokkal jobbra sikeredett, mint az első.  Az 

iskolában több évközi program volt és az idei félév tárgyai is érdekesebbek voltak.  

Az előző félévhez viszonyítva több japán barátra tettem szert és csak most jöttem 

rá, hogy mennyit számít a japánokkal való kikapcsolódás a nyelvi fejlődésben. Nem 

könnyű barátkozni a japánokkal, mert sokan félnek a külföldi diákoktól, viszont 

akadnak olyanok, akik nagyon nyitottak és keresik a külföldiek társaságát. Meg kell 

találni az ilyen embereket és minél több időt kell velük eltölteni, így garantáltan 

fejlődni fog az ember akár angolból, akár japánból.  

Az első félévben már sokat hallottam az iskolai fesztiválokról, ahol a diákok 

ételeket készítenek és minden osztály külön programmal áll elő. Szeptemberben 

lehetőséget kaptam a barátaimmal elmenni egy ilyen középiskolai fesztiválra. A 

középiskola közvetlenül az egyetem mellett helyezkedik el, így nem is kellett 

messzire menni. Az élmény pedig garantált volt. A diákok minden dekorációt kézzel 

készítettek és látszott, hogy sok időt és energiát beleraktak. Voltak előadások, 

kiállítások, színdarabok, játéktermek, ahol lehetett nyerni különböző apró dolgokat 

és étel-, italstandok. Meglepő módon nagyon sok család eljött és utólag kiderült, 

hogy az ilyen jellegű fesztiválok a családok számára családi programnak 

bizonyulnak és akkor is eljönnek az iskolába, ha a gyermekük nem jár oda. 
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Japánban a Halloween-t hasonlóan ünneplik, mint Amerikában. Ennek okán az 

egyetem szervezett a gyerekeknek egy egynapos eseményt, amiben a cserediákok 

segédkeztek. Mindenki beöltözött és különböző programokban segítettük az iskolai 

dolgozókat. Nehéz volt a gyerekek bizalmába férkőzni, viszont mindenki számára 

hatalmas élmény volt. 
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Az egyetemen is megrendezésre került az „iskolai fesztivál”. Minden klub készült 

egy-egy programmal és a nyelvi tanszékek is külön standot állítottak, ahol az adott 

ország ételeit és édességeit árulták. A diákok itt is kitettek magukért és csodálatos 

kétnapos fesztivált hoztak létre. 
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A félév során nagyon sok nyelvi órám volt, amik a tavalyi félévesekhez képest jóval 

nehezebbek voltak. Ennek köszönhetően többet fejlődtem az órákon és szerencsére 

idén is fantasztikus tanárokat kaptam, akik jobban megszerettették velem a 

nyelvet. Voltak nehézségek is, de a tanárok minden alkalommal a segítségemre 

voltak. A nyelvi órák mellett felvettem még pár Japánnal kapcsolatos tárgyat is, 

ahol jobban megismerhettem a kultúrát és a gondolkodásmódjukat. Az egyik 

kedvenc órám a fiatal generáció kultúrája volt, mert itt a japán diákokkal közösen 

volt órám, és az óra végén mindig csoportos beszélgetést tartottunk, így 

megismertem az ő gondolkodásmódjukat és még barátokra is szert tettem. 

    

Minden évben a klubok a cserediákoknak bemutatót tartanak a tevékenységeikről. 

Általában félévenként eltér a program. Az előző félévben a teaceremóniát néztük 

meg az órán, ebben a félévben pedig a Taiko dobolást. A klubtagok segítettek 

elsajátítani a dobolás módját, viszont ritmusérzékem hiányában nekem egyáltalán 
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nem ment. Könnyűnek látszik, viszont egyáltalán nem az. A végén már feladták a 

tanításomat. Ennek ellenére jó élmény volt kipróbálni és tudom, hogy a jövőben nem 

szeretnék ezzel foglalkozni. 

 

Az egyetem egyik brazil tanára katana csiszoló mester, és az egyik órám keretén 

belül előadást tartott a több száz éves kardokról és azoknak a karbantartásáról. 

Külön élmény volt az, hogy az órára behozott 4 darab nagyon régi katanát és 

közelebbről megvizsgálhattuk őket. Érdekesnek találtam, hogy mindegyik kardnak 

az éle másmilyen volt. 
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Az egy év kint eltöltött idő alatt nagyon megszerettem Japánt. Rengetek élménnyel 

és tapasztalattal gazdagodtam. Angol és japán nyelvtudásom is sokat fejlődött, igaz 

van még hova fejlődni és nem is tervezem abbahagyni a tanulást. Viszont ez az egy 

év löketet adott nekem ahhoz, hogy tudjam, hogy a jövőben mit szeretnék csinálni. 

Sokkal magabiztosabb lettem és úgy érzem, hogy kint felnőttem. Rengeteg barátra 

tettem szert mindkét félév során és tudom, hogy ezek a barátságok nem fognak 

elveszni. Bátran kijelenthetem, hogy ez az egy év volt életem legszebb éve. 

Mindenkinek ajánlom, hogy vegyen részt akár féléves kint tanulásban is, mert ez az 

élmény végigkíséri majd az életét. 

Jó tanácsok, amik a Kanda Egyetemen segíthetnek: 

Érdemes felvenni azokat az órákat, ahol japán diákok is vannak. A nyelvi 

gyakorlás és az új kapcsolatok miatt is nagyon hasznos tud lenni. A klub-

tevékenységeken is érdemes részt venni. Sokkal több barátra lehet szert tenni a 

tevékenységek alatt. 

A MULC épületében különböző nyelvek csoportjai találhatók (pl. spanyol, portugál, 

kínai, vietnámi stb.). Az itt levő diákok sokkal nyitottabbak a külföldiek felé, de 

nagy valószínűséggel az adott nyelvet szeretnék itt gyakorolni. Ezért magyarként a 

KUIS8 épület a leghasznosabb, itt a diákok az angolt és a japán nyelvet használják. 

Nem mindenki bátor ahhoz, hogy odamenjen hozzád. Ezért neked kell eldobnod a 

félénkségedet és oda kell menni a japánokhoz. 

Próbálj minél több programon részt venni. Barátkozz össze a többi cserediákkal, de 

mellettük feltétlen szerezz japán barátokat is! Hiszen csak általuk válhatsz jobbá a 

japán nyelvben. 

Jó tanácsok, amik Japánban segíthetnek: 

Kijövetel előtt érdemes jobban felkészülni a kanjikból, hiszen kint majdnem 

minden kanjival van írva. Na jó, nem minden, de hidd el érdemes felkészülni! 
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Japánban roppant költséges, ha minden nap készételt vásárol az ember. Érdemes 

megtanulni olyan ételeket, amiket egyszerű elkészíteni gázon (mivel nincs sütő). 

Sokat lehet spórolni, ha magunkra főzünk.  

Bevásárlásnál feltétlen „Supermarket”-et kell keresni, mert a „Seveneleven” vagy a 

„Familymarket” dupla áron árulja ugyanazokat a termékeket.  

Ha pedig be szeretnéd rendezni a szobádat, felszerelést szeretnél venni a 

konyhádba, fürdőszobádba vagy pedig csak hétköznapi dolgokra van szükséged, 

akkor a legjobb hely erre a „100yen”-es bolt. Talán a leghíresebb ilyen bolt a „Daiso”.  

Utazás során hasznos lehet a „Rome2rio” applikáció, olcsóbban meg lehet tervezni 

az utakat.  

Véleményem szerint mobilnet nélkül veszélyes közlekedni Japánban. Hiába van 

minden kiírva angolul is, könnyen el lehet tévedni. Viszont a „Google Maps” 

alkalmazással bárhova el lehet találni. A vonatok indulását is könnyebben meg 

lehet nézni az alkalmazáson keresztül. Továbbá azt is jelezni szokta, hogy mikor van 

késés vagy esetleg vonat leállás. Nagyobb tájfun esetén azt is végig lehet kísérni, 

hogy az adott órában éppen merre jár a tájfun.  

Japánban sűrűn előfordulnak a földrengések. Először ijesztőnek tűnhet, viszont 

egy idő után hozzászokik az ember. A földrengés erősségét a „Yurekuru” 

applikációval néztem mindig vissza. 

Amit érdemes kivinni magaddal: 

• fűszerek, ha szeretsz főzni; nem minden fűszer található meg náluk (pl. 

pirospaprika); 

• ajándékként magyar édességek; 

• ha szeretsz sütögetni, akkor sütőpor, vaníliás cukor (rizsfőzőben lehet sütni 

meg a kis kenyérpirítóban is); 

• mézet, házi lekvárt; 

• DEZODOR!!! Nagyon kevés ember használ kint dezodort, ezért amik náluk 

kint vannak, azok nem olyan hasznosak, mint mondjuk a magyar dezodorok. 

Ebből érdemes többet kivinni. 
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