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Ibaraki reggeli látképe 

Záróbeszámoló 

Szabó Henrietta 

Pénzügy és számvitel alapszak, Pénzügyi és Számviteli Kar 

Szabó Henrietta, a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számviteli szakának 

második éves hallgatója vagyok. A Keleti Üzleti Akadémiai Központnak és a 

Budapesti Gazdasági Egyetem japán nyelvi tanszék tanárainak, dr. Sato Noriko 

tanárnőnek és dr. Székács Anna tanárnőnek köszönhetően lehetőségem adódott 

arra, hogy 2020 márciusától kezdve egy éven keresztül Japánban, a Ritsumeikan 

Egyetemen folytathassam a Magyarországon megkezdett tanulmányaimat. 

Az utam sajnos nagyon döcögősen indult a koronavírus miatt és végül még a 

reptérre is úgy kellett kimennem, hogy fogalmam sem volt, hogy egyáltalán elindul 

majd-e a gépem Japánba, vagy pedig hogy egyáltalán felengednek majd-e engem. Ez 

nagyon sok stresszt és nehézséget eredményezett az utolsó napokban, azonban 

szerencsés voltam és végül épségben, egészségben érkeztem meg az úti célomba, 

Oszaka városába. 

A reptéren az egyik magyarországi 

cserediákprogramon résztvevő barátnőm 

anyukája és testvére várt rám, akik 

elkísértek engem a kollégiumig, majd az 

egész napot velem töltötték és 

körbevezettek engem a környéken. 

Mivel Oszaka Japán második legnagyobb 

városa, nagyon féltem attól, hogy egy 

zsúfolt, hangos, nyüzsgő és felhő-

karcolókkal körbevett helyen fogok élni, de 

szerencsére egyáltalán nem ilyen táj 

fogadott engem. A kollégium és az egyetem 

is Oszaka külvárosi részében, Ibaraki-ban Ibaraki-ban található híd és kis patak 
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található. Nagyon csendes és nyugodt hely, 

viszont ugyanakkor nagyon kényelmes is 

itt élni. Van 3 szupermarket, 3 konbini, 2 

vonatmegálló, 2 buszmegálló, 4 száz jenes 

bolt, rengeteg étterem és egy hatalmas 

bevásárlóközpont itt a közelben, mindez 

10-20 perc sétán belül. Én általában 

mindenhová sétálni szoktam, viszont sokan 

inkább beruháztak egy biciklire és azzal szoktak inkább közlekedni Ibaraki-n belül. 

Bár Ibaraki úgymond külvárosi részen helyezkedik el, ennek ellenére nagyon 

könnyen és gyorsan be lehet menni a belvárosba. Oszakában elsősorban két helyre 

szoktak menni az emberek szórakozni: Umeda-ba és Shinsaibashi-ba. Umeda-ba 

csupán 20-30 perc alatt el tudok jutni a kollégiumból és még csak át sem kell 

szállnom. Shinsaibashi már sajnos egy kicsit távolabb van, ezért oda vonattól 

függően 40-60 percbe telik elmenni és még egyszer át is kell szállni, de ettől 

függetlenül nem olyan vészes. 

Ezeken a helyeken kívül is még rengeteg 

látványosság és szórakozási lehetőség van 

Oszakában, amik mind maximum 1 órán 

belül megközelíthetőek. Ilyen például a 

csodaszép Oszaka kastély, a Tsutenkaku, 

ahonnan meg lehet csodálni Oszaka látképét, 

a Nipponbashi, ahol számtalan animés bolt és 

arcade található, és végül, de nem utolsó 

sorban az egyik kedvenc szentélyem: 

Shitennoji. Oszaka nagyon híres az 

elképesztően finom ételeiről, mint például a takoyaki és az okonomiyaki és 

szerencsére az ittlétem alatt többször is végig tudtam kóstolni az összes 

ínyencségüket. 

Ibaraki kabalafigurája: egy kis ördög 
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Nekem Japánban a kedvenc városom Kiotó és tudtam, hogy az itt töltött egy év 

alatt mindenképpen sokszor el szeretnék látogatni oda és végigjárni az összes 

nevezetességét. Alapvetően szerintem Kiotó eléggé messze van Oszakától ahhoz, 

hogy heti vagy akár havi rendszerességgel átjárkáljon az ember, ezért eleinte nem 

tudtam, hogy ez a tervem mennyire fog sikerülni majd. Nagy örömömre Ibaraki 

pontosan Oszaka és Kiotó belvárosa között van és még gyorsított vonat is jár az 

adott szakaszon, ezért akár már 40 perc alatt is át tudok érni. Kiotóban hihetetlenül 

sok látványosság van és még felsorolni is 

nehéz lenne, hogy mi mindent lehet ott látni 

és csinálni. Az a legeslegjobb benne, hogyha 

az ember csak úgy találomra sétálgat – vagy 

éppen eltéved, ahogy én szoktam –, mindig 

végül valami gyönyörű helyen köt ki, akár a 

folyónál, akár egy parkban vagy akár egy 

szentélynél. Nekem az egyik legkedvesebb 

élményem az, amikor az egyik haverommal a 

beszélgetésünkbe belemerülve jártuk Kiotó 

utcáit, teljesen eltévedtünk, azt se tudtuk, 

hogy hol vagyunk, majd egyszer csak a 

semmiből hirtelen megjelent előttünk egy 

hatalmas Buddha szobor. Egyikőnk se tudott róla, hogy van ilyen a közelben és 

teljesen meglepődtünk rajta. Később kiderült, hogy Kodaiji templom a hely neve és 

bár csak kívülről tudtuk megcsodálni, mivel éppen aznap zárva volt a templom, még 

így is elképesztő volt.  

Oszaka közelében Kiotón kívül is 

rengeteg gyönyörű és érdekes hely van, így 

bár a vírus miatt nem tudok és nem is 

igazán merek távolabbi utazásokba 

belefogni, még így nagyon jól érzem 

magam és nincs hiányom az utazásokban. 

Elmentem Narába, ahol szabadon 

járkálnak az őzikék a városban, Kobe-be, 

Ajisai virágzása Uji-ben 
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aminek csodaszép az esti látképe és nagyon híres a marhahúsáról, Uji-be, ahol 

megcsodálható az Ajisai nevű virág, amikor virágzik, és ahol az édességtől kezdve a 

teán át a főételig minden matcha porból készül, és végül még Himeji-be is 

eljutottam. Ezutóbbi helyre néhány kolis barátommal mentem, és ez volt az utolsó 

közös utazásunk, mielőtt mindenki hazament. Emiatt egyszerre szép és nagyon 

szomorú emlék is ez a számomra, viszont nagyon örülök neki, hogy el tudtam velük 

együtt menni a Himeji várba és a Taiyo parkba is, ahol rengeteg vicces képet 

készítettünk együtt.  

A Japánban töltött időm alatt éltem 

először kollégiumban és nagyon élveztem. 

Idén viszonylag csak kevés ember élt itt, 

ami miatt egy jól összeforrt csapat jött létre 

és nagyon családias volt a hangulat. 

Sokszor volt, hogy együtt főzőcskéztünk és 

elkészítettünk egymásnak egy-egy az 

országunkra jellemző ételt, így az ittlétem 

alatt nem csak a japán konyhával, hanem 

számtalan másikkal (például az indonéz, 

pakisztáni, török, francia, svéd és koreai 

konyhával) is megismerkedhettem. A 

kollégiumban előszeretettel játszottunk 

kártyajátékokat, „alszik a város”-t, jenga-t 

és természetesen az ivós játékokban sem 

volt hiány. Idén szerencsére még a 

szülinapomat is itt, a kollégiumban tudtam 

megünnepelni, amire rengetegen eljöttek és 

ez egy csodálatos emlék marad a számomra. A kollégiumi élet nekem teljesen 

álomba illő volt és szerintem sosem fogom elfelejteni ezt a sok-sok gyönyörű emléket. 

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a csapatnak. 

Szülinapi partim a kollégiumban 

Közös vacsi kolis barátokkal 
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A kollégium a felépítését tekintve úgy néz 

ki, hogy 5 emeletből áll, mindegyik 

emeleten 6 lakótérrel, amiket „unit”-oknak 

nevezünk. Egy unit-ban 6 darab 

egyszemélyes szoba található, egy óriási 

konyha, egy fürdőszoba és két vécé. Bár 

eredetileg minden unit-ban hatan éltünk 

volna, most a koronavírus miatt mindenhol 

csak maximum 2-3 ember élt, és ráadásul a 

3. emelet teljesen üres volt. Az első emeleten van egy nagy közös szoba (ahol a 

szülinapi partimat tartottam), ami fel van szerelve egy konyhával, van benne sok 

szék és asztal és még egy pingpongasztal is, amit napi szinten használtunk. 

Emellett van még egy mosótérség is, ahol rengeteg mosógép és szárító van, ám ezek 

használatáért sajnos külön fizetni kell. Ezen kívül van egy kis belső kertünk is, 

ahová nyugodtan ki lehet ülni beszélgetni vagy akár tanulni. Egymás unit-jában is 

sokszor tanultunk együtt, tanórákat is gyakran hallgattunk együtt és általában a 

dolgozatok megoldásai is közös erőfeszítés eredményeként jöttek létre. 

 

Kiruccanás Dotonbori-ba 
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Az egyetemi órák végig online voltak megtartva, ezért sajnos az egyetemre 

maximum csak papírokat mentem be aláírni. A tanárok többsége Zoom-on tartotta 

meg az óráit, viszont olyan professzor is volt, aki úgy döntött, hogy egyáltalán nem 

tart órát, csak anyagokat és beadandókat küld nekünk, viszont azokat sokkal 

nehezebb volt teljesíteni. A nagy vizsgák idén elmaradtak, ehelyett inkább 

előadásokat, plusz beadandókat vagy év közbeni kisebb dolgozatokat írattattak 

velünk a professzorok. A diákvízum feltételei miatt 7 tanórát kellett felvennie 

mindenkinek, ez nekem 3 pénzügy-számviteles órából, 3 japán órából és egy 

kulturális órából tevődött össze. 

Nagyon érdekes volt a szakomnak megfelelő tárgyakat nem csak az otthoni 

szempontból nézni, így egy teljesen más oldalát láttam meg az egésznek. 

Összességében azt vettem észre, hogy itt a Ritsumeikan Egyetemen sokkal inkább 

az elméletre fókuszálnak, és az otthoni oktatáshoz képest jóval kevesebbet 

számoltunk, ami nekem nagyon megdöbbentő volt. Az egyik órámat egy bangladesi 

származású professzor tartotta – egyenesen Bangladesből, ezért az óra közben 
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sokszor kintről beszűrődő hangos imádságok hallatszottak a háttérben – és ő az 

IFRS és az US GAAP rendszerről, illetve azok különbségéről tanított minket. A 

másik két pénzügy-számviteles órámat pedig japán tanárok tartották. Ezek közül az 

egyiken előadásokat tartottunk a saját országainkról – milyen intézkedéseket 

hoztak a koronavírus alatt, milyen az országunk gazdasága, milyen problémákkal 

kellett mostanában szembenéznie, stb. – és utána ezekről beszélgettünk. Ezen az 

órán nagyon sok érdekességet megtudtam a diáktársaim országairól és a tanárnő is 

nagyon jó kérdéseket tett fel, ezért sokszor volt, hogy még egyszer, még mélyebben 

bele kellett ásnunk magunkat az adott témába és egy második prezentációt is kellett 

tartanunk. A harmadik pénzügy-számviteles órámhoz sajnos nem tartották meg az 

előadásokat és a tanárral is nagyon nehéz volt kommunikálni, ezért ezt az órát csak 

nehezen tudtam teljesíteni. 

A japán órákkal kapcsolatban nagyon pozitívan csalódtam, mivel a szintfelmérő 

alapján a legmagasabb szintű órákra sikerült bejutnom. Mindegyik óra a 

nyelvkészség valamelyik részére fókuszált; volt szövegértés, hallásértés és 

beszédkészség órám is. A szövegértéses órához sajnos nem kapcsolódott előadás, 

csak minden héten egy 3-10 oldalas beadandót kellett beküldenünk. Ez hihetetlenül 

megterhelő volt és rengeteg időmet és energiámat elvitte, viszont utólag 

visszatekintve ebből tanultam a legtöbbet. Az órán olyan szövegeket olvastunk, amit 

japán anyanyelvűek középiskolában szoktak olvasni és sokszor ezek olyan 

bonyolultak voltak, hogy a kollégiumban élő japánokat kellett megkérnem, hogy 

segítsenek nekem a megértésben. A szemeszter végére úgy érzem, hogy végül jól 

belejöttem és szerintem sikerült jól teljesítenem ezt a tárgyat. Halláskészség órán 

különböző japán nyelvű előadásokat (pl. Ted Talk-okat) kellett néznünk, azokról 

(kézzel!) japánul írt jegyzeteket készíteni, majd a következő órán ehhez kapcsolódó 

különböző villámtesztek voltak. Leggyakrabban igaz-hamis és diktálós feladatok 

voltak, ahol azokat a kanjikat (kínai karaktereket) kellett tudnunk leírni, amik 

előjöttek az előadás szövegében is. A kézírás nekem sokszor nagyon nehezen ment, 

mert már túlságosan hozzászoktam a gépeléshez és kézzel nem igazán szoktam 

japánul írni. Illetve sokszor kényelmetlenül éreztem is magam, mert az összes másik 

diák az órán vagy kínai vagy koreai volt, ezért ők szinte minden karaktert kisujjból 

ráztak ki, míg nekem hatalmas erőfeszítést jelentett. De ennek ellenére ezt az órát 
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is élveztem. A beszédkészség órámat külföldiek és japánok is hallgatták, ezért ez 

ilyen szempontból nagyon érdekes volt. Ezen az órán különböző bonyolult témákról 

beszélgettünk és nagyon élveztem.  

A hetedik órám pedig egy kulturális óra volt, ahol többek között a migrációról, 

rasszizmusról és a külföldön élés nehézségeiről tanultunk és beszélgettünk. Sokszor 

nagyon mély és érzelmileg megterhelő téma jött elő, de úgy érzem, hogy ezen az órán 

is sok értékes tudásra tettem szert. Az órát egy olyan japán professzor tartotta, aki 

Németországban nevelkedett és jelenleg Ausztráliában él a családjával, ezért 

teljesen más volt a gondolkodása, mint a többi japán tanáromnak és nagyon jók 

voltak az órái. 

Miután kijöttem Japánba, úgy döntöttem, hogy az egyetem mellett meg szeretnék 

próbálni dolgozni is. Az előttem lévő évben ezen az egyetemen tanult szaktársam, 

Szokolai Krisztinának köszönhetően nagyon gyorsan el tudtam helyezkedni abban a 

cukrászdában, ahol ő is dolgozott. Ez volt az első ilyen jellegű munkahelyem, ezért 

az elején nagyon sokat hibáztam, illetve rengeteg olyan szó és kifejezés volt, amit 

még nem ismertem, ezért gyorsan meg kellett őket tanulnom. A munkatársaim és a 

főnököm nagyon-nagyon kedvesek voltak 

velem, és ha hibáztam is, sosem szidtak le, 

hanem mindig türelmesen végighallgattak és 

együtt oldottuk meg az adott problémát. A 

számomra eddig ismeretlen japán szavak 

megtanulásában is ugyanilyen segítőkészek 

voltak, és még akár harmadjára is 

megtanították nekem ugyanazt a dolgot. 

Rengeteg időt töltöttem együtt a 

munkatársaimmal és ezalatt nagyon sok 

mindenről beszélgettünk. Úgy érzem, hogy 

mindegyikük a legjobb barátom lett, és hogy 

velük bármikor bármit nyugodt szívvel tudok 

megosztani. 
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Összefoglalásként annyit szeretnék mondani, hogy bár én rengeteget aggódtam a 

kijövetel miatt már az elejétől kezdve, végül egy percig sem bántam meg a 

döntésemet. Rengeteg új dolgot tanultam, sok-sok új tapasztalatot szereztem és 

nagyon boldog voltam itt kint, Japánban. Éppen ezért mindenkinek csak ajánlani 

tudom, hogy vágjon bele egy ilyen útba. Remélhetőleg a jelenlegi koronavírusnak 

minél hamarabb vége lesz, és akkor megint biztonságosan lehet majd utazni. 

Mindenkinek szívből szurkolok, hogy eljuthasson abba az országba, amiről álmodik, 

és én nagyon szépen köszönöm a Keleti Üzleti Akadémiai Központnak, hogy valóra 

váltották az én álmomat. 


