
A japán nyelv oktatásának helyzete

hazánkban

Kérdőívek és interjúk módszerét alkalmazva reprezentatív felmérést
készítettem arról, milyen a japán nyelv oktatásának helyzete ma

Magyarországon. Személyesen vagy kérdőívvel megkerestem minden
olyan intézményt, ahol valaha folyt vagy jelenleg is folyik 

japánnyelv-oktatás. E tanulmány ennek a munkának 
az eredményét összegzi.

A napjainkban japán nyelvet oktató 27 magyarországi intézménybõl 26 töltötte ki a

kérdõíveket, így majdnem teljes képet alkothatunk. Az 1. táblázatban (lásd Mel-

léklet) áttekinthetõek a legfontosabb statisztikai adatok. 

A tanárokat érintõ kérdéskör

A kérdõívet kitöltõ tanárok közül szinte mindenki tagja a Magyarországi Japánnyelv

Oktatók Társaságának. A magyar anyanyelvû tanárok közül két kivétellel mindenki élt

Japánban hosszabb-rövidebb ideig. Legtöbben különbözõ ösztöndíjjal. (Például: Mon-

busho ösztöndíjjal, Kita-Urawában a Japán Alapítvány Nyelvi Központjában, Japán

nyelvtanár továbbképzés vagy Tankönyvkészítõ ösztöndíjjal.) Van, aki gyermekkorában

élt Japánban és ott járt iskolába; van, aki mûvészettörténetet tanulmányozott Tokióban;

van, aki feleségként sok-sok évet töltött Japánban; kereskedelmi cég kiküldöttjeként dol-

gozott ott; de akad olyan is, aki egy hónapot utazgatott az országban ösztöndíjjal. 

Az idõsebb korosztály tagjai eredeti szakképzettségük mellett japán nyelvi tanulmá-

nyokat folytatva az ELTE Kelet-Ázsiai Tanszékén átképezték magukat, vagy ösztöndíjak

révén Japánban is tanultak. Van, aki eredetileg például mérnök, mûvészettörténész vagy

kereskedelmi szakember volt. A fiatalabb korosztály tagjai közül sokan vannak, akik vi-

szont különbözõ intézményekben japán szakon nyelvtanárként végeztek. A legkülönbö-

zõbb tankönyvekbõl tanultak. Sokan Yamaji Masanori ,Japán nyelvkönyv’-ébõl; vannak,

akik a ,Japanese for Today’, a ,Nihongo Shoho’ címû tankönyvbõl; van, aki Major Gyu-

la tankönyvébõl, az ,An Introduction to the Modern Japanese’ címû tankönyvbõl, a

Mizutani sorozatból, a ,Total Japanese’ kötetbõl tanult. Arra a kérdésre is eltérõ válaszo-

kat kaptam, ki hogyan került kapcsolatba a japán nyelvvel. Sokan középiskolai vagy

egyetemi tanulmányaik folyamán, többen Japánban való tartózkodásuk során. Volt olyan

is, aki a klasszikus zenén vagy a japán küzdõsportokon keresztül. 

A kérdõíveket kitöltõ japán anyanyelvû tanárok többsége a JOCV-n (Japán Önkéntes

Szolgálat, azaz Japanese Overseas Cooperation Volunteers) keresztül került kapcsolatba

Magyarországgal. Olyan is van, akinek a házastársa magyar. Közülük csak egy tagja a

Magyarországi Japánnyelv Oktatók Társaságának. Egy részük jól vagy valamelyest be-

szél magyarul és angolul.

A válaszok alapján általánosságban megállapítható, hogy a tanárok módszertani tudá-

suk oroszlánrészét gyakorlatból és saját tapasztalataikból szerezték. Azok a tanárok, akik

végeztek tanári szakon, a hospitáláson kívül 15–30, illetve 60 órás tanítási gyakorlatot

végeztek, mielõtt tanári diplomát szereztek. 
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Figyelemre méltó adatként említem meg, hogy szüleink korosztálya ahhoz, hogy taní-

tói diplomát szerezhessen, egy teljes tanévet gyakorolt, amit késõbb fél évre, majd három

hónapra csökkentettek. Az még minimális szintre csökkentve is jóval több lehetõséget

adott a tanítás „begyakorlásához”.

Az egyes oktatási intézményekre vonatkozó kérdések

Az egyes oktatási intézményekben különbözõképpen vetõdött fel a japán nyelv okta-

tásának lehetõsége. Például a JOCV irodavezetõje kereste fel és ajánlotta az önkéntesek

segítségét; vagy Zsolnai József értékközvetítõ pedagógiai programjának részeként; peda-

gógusok, szaktekintélyek (így Csongor Barnabás, Hidasi Judit, Gergely Júlia, Kazár La-

jos, Zsolnai József…) kezdeményezésére, javaslatára, de akadtak olyan intézmények is,

ahol a hallgatók kérésére indult el az oktatás. Volt olyan általános iskola és gimnázium,

ahol a két iskola igazgatója beszélte meg egymással, hogy ami már kiválóan mûködött az

általános iskolában, folytatódhasson a gimnáziumban is. 

A japán nyelv bevezetését is különbözõ elõkészületi munkák elõzték meg. Például tan-

terv készítése és jóváhagyatása; konzultáció a Mûvelõdési Minisztériummal, az önkor-

mányzattal, a Japán Nagykövetséggel és az ELTE tanáraival; igényfelmérés, közvéle-

ménykutatás; tankönyv és segédanyag kiválasztása; tanárok kiválasztása; tanulói érdek-

lõdés felkeltése a fakultatív nyelv iránt; elõakkreditációs anyag kidolgozása; elõkészítõ

évfolyam indítása; könyvtár kiépítésének megkezdése stb. Olyan hely is akadt, ahol egy-

általán nem folyt felkészülés, csupán belefogtak a tanításba. 

Az oktatás meghirdetésekor a legtöbb helyen nagy volt az érdeklõdés a japán nyelv

iránt. Általános iskolákban nincs elõfeltétel, felvételi vizsga a japán nyelv tanulásához.

Néhány középiskolában más idegen nyelv (angol, német) ismerete szükséges. Van, ahol

tagozathoz (például informatika) kötött a japán nyelv tanulása. Az egyetemeken válasz-

tott szakon japán nyelvet tanulók számára felvételi vizsga van, másutt szabadon választ-

ható a japán nyelv, így elõfeltétel sincs. 

Oktatásmetodikai kérdéskör

Szinte mindenütt alkalmaznak szemléltetõ eszközként magnót, videót, a Japán Alapít-

vány által adományozott kép-paneleket, fénymásolatokat, reáliákat a nyelvtanítás során.

Van, ahol diavetítõt, CD-t, kiegészítõként saját készítésû kártyákat, meséskönyveket, ja-

pán játékokat és a hétköznapi életben használatos dolgokat (evõpálca, pénz stb.) is alkal-

maznak a szemléltetéshez. 

A módszertani játékok is elterjedtek. (Például: kvízjáték, szituációs szerepjáték, bingo,

„maru-batsu” (igaz-hamis) játék, keresztrejtvény, „Activity”, „Ki tud többet Japánról”

vetélkedõ, szimulációs játékok az üzleti nyelv elsajátításához stb.) 

A speciális módszerekre vonatkozó kérdésre kevesen válaszoltak, de van olyan általános

iskola, illetve gimnázium, ahol minden óra elején japán nyelven jelentenek, amivel a köszö-

néseket, dátumot, idõjárás kifejezéseit és egyéb alapvetõ mondatszerkezeteket rögzítik.

Ugyanitt említették meg az állandó visszakérdezés módszerét is. Az egyik helyen azt hang-

súlyozta a japánnyelv-tanár, hogy az iskola mindennapi életközegében (ebéd, kirándulás,

rendezvény, kosárlabdaedzés stb.) is japán nyelven kommunikál a diákokkal, és mindig is-

merteti az adott szituációra vonatkozó japán kulturális kapcsolatot. Arról is beszámolt, hogy

mindig minden tanuló egyéni fejlettségi szintjéhez igazítja az oktatást. Másutt a japán cse-

reprogramokat emelték ki specialitásként. Volt, aki azt válaszolta, hogy igyekszik meglehe-

tõsen sokat játszani az órán. Az egyik nyelviskolában pedig azt említették meg, hogy idõn-

ként japán anyanyelvû vendégeket hívnak meg az órákra. Van olyan felsõoktatási intézmény,

amelyik azt válaszolta, hogy az írás és üzleti nyelv oktatására van speciális módszerük. 
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A nyelvoktatás során nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvtan, az olvasáskészség, a beszéd-

készség, a szövegértés és a beszéd, illetve hallás utáni megértésre. Néhány tanár tett csak

említést arról, melyiket tartja a legfontosabbnak, illetve melyikre mekkora hangsúlyt fek-

tet. A japán nyelvet szakként tanulható egyetemeken az egyes területek fejlesztését külön

tantárgyak szolgálják (szakszöveg-olvasás, lexika, média-nyelv, társalgás stb.).

A nyelvórák a megkérdezett tanárok válaszai szerint magyar, japán és angol nyelven

folynak, illetve vegyesen.

A nyelv és kultúra oktatásának, tanulásának körülményei és feltételei

Japán nyelvterületre kevés intézmény tudja kijuttatni tanulóit, és õk sem valamennyit.

(Huszonhét intézménybõl egyelõre még csupán két általános iskola, három egyetem és egy

középiskola.) Ez az arány nem biztató, ha azt nézzük, hogy hány tanuló tanulja a japán

nyelvet. Több helyen felmerült az igény társiskolákkal való kapcsolat felvételére (nem tud-

ják, hogyan kezdjenek hozzá), esetleges ösztöndíjak elnyerésére. Egy nyelviskola megszer-

vezi tanulói számára az utat Japánba, ha a tanuló saját maga fedezi az utazás költségeit. 

Nyelvi labor nem áll rendelkezésre a ja-

pán tanulmányokhoz négy felsõoktatási in-

tézményben, négy középiskolában, két álta-

lános iskolában és négy nyelviskolában. 

Az iskolák bizonyos japán könyvállo-

mánnyal többnyire rendelkeznek. Az adott

oktatási intézmény japánnyelv-oktatása sú-

lyának mértékében rendelkeznek különbözõ

mennyiségû és fajtájú könyvekkel. Két

egyetemen körülbelül 2000 kötet a Japánnal,

illetve japán nyelvvel kapcsolatos könyvál-

lomány, az egyik fõiskola tanszékén pedig

mintegy 1000 kötetes. 

A nyelvtanítást elõkészítõ és a tanítás során

nélkülözött eszközök, feltételek a következõk:

fénymásolók, videók, élõ nyelvet bemutató

videókazetták; kanji (kínai írásjegy) szótárak,

angol-japán szótárak, japán-magyar és magyar-japán szótárak, nyelvi laboratórium, szó-,

kép- és kanji-kártyák, mágneses tábla, tankönyvek, tanterem, magyar nyelvû tankönyvek,

autentikus demonstrációs eszközök, több számítógép és japán nyelvû szövegszerkesztõ,

munkafüzetek, frissebb tan- és segédanyagok, japanológiai folyóiratok, komoly nyelvészeti

szakkönyvek, fehér táblához filctollak, télen fûtés. Volt, aki a jó nyelvtanárt hiányolta.

Szakkör vagy egyéb, Japánnal kapcsolatos, órán kívüli tevékenység viszonylag kevés

intézményben folyik. Az egyik általános és középiskolában lehetõséget nyújt a tanár

egyéni dzsúdó-foglalkozásokra, amikor a diák igényli. A másikban évente egyszer tarta-

nak japán napokat, amikor a japán kultúra különbözõ aspektusaival (kimonó-bemutató,

rizsgombóc-készítés, teaszertartás, videózás) ismerkedhetnek az érdeklõdõk. Egy harma-

dikban pedig érettségi és felvételi felkészítõ foglalkozást is tartanak. Van olyan gimnázi-

um, ahol kalligráfia-tanfolyam mûködik. Az egyik fõiskolának vannak saját, Japánnal

kapcsolatos rendezvényei, japán-napok. Ahol nincsenek szakkörök, ott a tanárok egy ré-

sze leginkább a japán filmklubot, japán fõzõtanfolyamot, ikebana-szakkört és egyéb kul-

túraközvetítõ szakköröket hiányolja. 

Japán karakteres számítógépet viszonylag kevés intézmény tud biztosítani. 

A tanulók többsége részt vesz a Japán Alapítvány, a Magyar-Japán Baráti Társaság, va-

lamint a Japán Nagykövetség által szervezett rendezvényeken. 
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Japán nyelvterületre kevés intéz-
mény tudja kijuttatni tanulóit,
és ők sem valamennyit. (Hu-

szonhét intézményből egyelőre
még csupán két általános iskola,
három egyetem és egy középis-

kola.) Ez az arány nem biztató,
ha azt nézzük, hogy hány tanu-
ló tanulja a japán nyelvet. Több
helyen felmerült az igény társis-
kolákkal való kapcsolat felvételé-
re (nem tudják, hogyan kezdje-
nek hozzá), esetleges ösztöndí-

jak elnyerésére.



Alapvetõen mindenütt angol-japán és japán-angol nyelvû szótárakat használnak a diá-

kok. Van, ahol egynyelvût (japán értelmezõ) és a tanár által készített szószedeteket, a

Kanji és kana-t is használják a tanuláshoz. Egy helyen a szegedi japán-magyar szótárral

dolgoznak. Az egyik fõiskolán orosz-japán, német-japán és francia-japán szótárat is

használnak.

A tudásszint mérése

Az általános iskolák közül kettõben szoktak a diákok a 4-es szintû Nemzetközi Japán

Nyelvvizsgán részt venni. A középiskolákban a 4-es, 3-as szintû nyelvvizsgát teszik le a

legtöbben, de néhány tanuló a 2-es szintû nyelvvizsgával is megpróbálkozik. A japán sza-

kon tanuló egyetemisták közül sokan teszik le eredményesen a 2-es, 1-es szintû Japán

Nemzetközi Nyelvvizsgát. Ahol csak szakkör vagy tanfolyam jellegû az oktatás, ott több-

nyire a 3-as, 4-es szintû nyelvvizsgát vállalják a diákok. (A nyelvvizsgák a kezdõ, 4-es

szinttõl tartanak az igen erõs felsõfokú 1-es szintig.)

Érdemes megemlíteni a nyelvtudás felmérésének másik jelentõs eseményét, az évente

megrendezésre kerülõ Japán Nyelvi Szónokversenyt, amelyen szinte minden iskola tanulói

részt vesznek, méghozzá sokuk figyelemreméltó eredménnyel. A megkérdezett oktatási in-

tézmények közül csak négy felsõoktatási intézmény, két általános iskola, két középiskola

és három nyelviskola válaszolta azt, hogy tanulói nem vesznek részt a szónokversenyen. 

A japán nyelvoktatás késõbbi hasznáról

A kérdõíves felmérésemben feltettem az a kérdést is, hogy a tanárok véleménye sze-

rint tanítványaiknak hanyadrésze fogja használni a jövõben is a japán nyelvet. Erre a kér-

désre a kérdõívet kitöltõ intézménybõl 13 pedagógus válaszolt, a válaszok igen szórtak:

10 százalék, 20 százalék, harmada, töredéke, a fele biztosan, 60 százalék, egy osztályból

3–4 fõ, 80–90 százalék, szinte mindenki… Az ennyire eltérõ válaszok arra engednek kö-

vetkeztetni, hogy a becslések rendkívül szubjektívek. 

Sok intézményben nincs visszajelzés arról, hogy a tanítványok mely területen használ-

ják a megszerzett japánnyelv-tudásukat. Ott azonban, ahol kaptak ilyen visszajelzést, a

következõket nyilatkozták: egyetemen folytatják japán tanulmányaikat; többen Japánban

élnek és ott folytatnak tanulmányokat, illetve ott dolgoznak; néhányan nyelvet tanítanak;

a turizmusban dolgoznak idegenvezetõként; tolmácsolnak; magyarországi japán vállalat-

nál vagy japán kapcsolatokkal rendelkezõ cégeknél helyezkednek el vagy Magyarorszá-

gon japán baráti körben.

Jövõbeli kilátások

Az eddigi eredmények veszélybe kerülhetnek, mert nem hivatalos forrásokból szárma-

zó értesüléseim szerint felmerült annak a lehetõsége is, hogy ha Magyarország az Euró-

pai Unió tagja lesz, a JOCV nem delegál többé japán önkénteseket hazánkba. Ennek oka

az, hogy a JOCV csak a fejlõdõ országokat támogatja, és Magyarországot mint az EU

tagállamát a továbbiakban fejlett országnak tekinti. Amennyiben ez bekövetkezik, az ko-

moly gondokat, sõt akár végzetes csapást mérhet a magyarországi japánnyelv-oktatásra,

hiszen a japán önkéntesek munkája pótolhatatlan.

Irodalom

Juhász Borbála Anna (2003): A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegen nyelv okta-

tásban. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Japán Nyelv és Kultúra Szak, szakdol-

gozat.
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Melléklet

1. táblázat. A japán nyelvet oktató intézmények – felsõoktatás
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2. táblázat. A japán nyelvet oktató intézmények – középfokú oktatás
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3. táblázat. A japán nyelvet oktató intézmények – alsó fokú oktatás
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4. táblázat. Japán nyelvet oktató nyelviskolák, nyelvtanfolyamok

Tanulmányom elkészülte után jutott tudomásomra,

hogy a Nagy Lajos Király Magánegyetem Bölcsészeti

Egyesület, az Életfa Általános és Alapfokú Mûvészet-

oktatási Iskola, valamint a Széchenyi István Gimnázi-

um Soproni Polgárok Tanköre intézményekben is folyik

még japánnyelv-oktatás. Ezért a tanulmány ezek ada-

tait nem tartalmazza. 

Ezúton köszönöm a segítségét minden olyan kollégá-

nak, aki a kérdõív kitöltésével segítették munkámat.
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1. ábra. A 2003-ban japán nyelvet oktató intézetek számának mutatója

A Korona Kiadó könyveibõl


