
Interjú Kövesdi Anikóval, 

iskolánk egykori tanulójával, 

aki Japánban él és dolgozik. 
- Milyen emlékeid vannak a Bárdos 
Iskoláról? 
- Rengeteg emlékem van, így inkább csak 
szavakban felsorolom ıket, amik eszembe 
jutnak.. énekkar, néptánc, fellépések, 
karácsonyi hangverseny. A karácsonyi 
hangversenyen mindig szépeket énekeltünk -
hála Zsóka néninek. A Farkas házaspár, akik 
mindig egy nyugodt, békés pár voltak … 
karate tanulás Rita nénitıl (az elsı 

próbálkozások, ami végül Japánba vezetett)...érdekes kísérletek biológia órán… 
szerelés, barkácsolás technika órán …sétálás a szünetekben a pálya körül …télen 
felöntöttek a pályát, így lehetett csúszkálni a jégen! Az ügyeleti rend…az elsı 
szerelem...  
- Kik voltak az osztályfınökeid /alsó tagozaton ill. felsıben/? 
- Alsóban Kulka Gáborné Margit néni, felsıben Farkasné Horváth Ildikó tanárnı 
volt az osztályfınököm. 
- Melyik tantárgyak tartoztak a kedvenceid közé? 
- A történelem, testnevelés, biológia és a  matematika. 
- Általános iskolai tanulmányaidat befejezve milyen iskolákban tanultál tovább? 
- A Szombathelyi Külkereskedelmi Szakközépiskola, majd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar elvégzése után 
Kansai Gaidai (1 év) Osaka, Japán és Osaka Egyetem (3 év) Menedzsment és Marketing szak. 
- Hogyan kerültél ki Japánba? 
- Japán ösztöndíjjal kerültem ki. Hogy miért? Általános iskolában elkezdtem karatézni, aztán megszerettem Japánt. Kicsit tanultam is 
a nyelvet, aztán a pécsi egyetemen volt lehetıség cserekapcsolattal kijutni Japánba. Második próbálkozásra sikerült kijutnom.  
- Nem volt nehéz megszokni az új környezetet? 
- De, nehéz volt. Fıleg a kommunikáció. Sem angolul sem japánul nem tudtam jól. 3 hónapomba került beleszokni mindenbe. De 
mindenki kedves, tisztelik egymást az emberek, örülnek, ha csak egy kicsit is beszéli az ember a nyelvüket, szereti a kultúrájukat, 
így sikerült hamar beilleszkednem. Eleinte sok problémám volt az írásjelekkel is.  
- Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel? 
- 2004-ben, amikor elıször jöttem Japánba, találkoztam vele a karate által. İ volt az edzım. Amúgy ugyanabban az évben 
születtünk, İ is harminc éves. Együtt karatéztunk és hétvégenként pedig angolt tanultunk, ugyanis megkért engem, hogy tanítsam. 
Ebbıl alakult ki a komoly kapcsolat. 
- İ mivel foglalkozik? 
Mezıgazdászként tevékenykedik. Tavaly december óta zöldségeket (spenót és más leveles zöldségek) termeszt.  
- Hol volt az esküvıtök? 
- Japánban volt az esküvınk. 2009 március 20-án. Egy kulturális világörökségként könyvelt shinto templomban. A lakodalomban 
öltöztünk át magyar tradicionális ruhába. Volt menyasszony tánc is.  
- Ott milyen egy esküvıi szertartás? 
- A tradicionális japán esküvı shinto templomban zajlik. A szertartás kb. ugyanolyan, mint otthon. Hőséget fogadunk egymásnak és 
megígérjük, hogy boldog családot alapítunk.   
- Milyen érdekes szokásokat ismertél meg ott? 
- Szeretnek az emberek a természetbe menni. Tavasszal cseresznyevirágokat nézegetnek, ısszel a színes faleveleket. Minden 
területnek saját jellegzetes étele van, ha kirándulnak az emberek, azokat az ételeket biztos megkóstolják. Rengeteg a gyógyfürdı es a 
közfürdı, itt szinte mindenhol meztelenül fürdenek, külön van férfi es nıi részleg. Gyakori a főtött wc, magas 
minıségőre fejlesztettek a "wc kultúrát". Valentin napkor a lányok adnak csokit a fiúknak, es egy hónappal késıbb a "Fehér Napon" 
(márc.14) a fiúk adnak ajándékot a lánynak, aki tetszett nekik. még sok van, most hirtelen ennyi jutott eszembe.     
- Ott kint milyen munkával foglalkozol? 
- Egy hulladék-feldolgozó – újra felhasznosító cégnél dolgozom. Környezetvédelemmel is foglalkozom. Újrahasznosítható dolgokat 
(újság, doboz, konzerv, mőanyag palack) győjtünk, es az eladásukból befolyt összeggel támogatjuk a helyi környezetvédelmet. 
Győjtünk használt olajat is, amit egy bizonyos technikával megtisztítva biodieselként lehet használni diesel autókba. 
Környezetvédelmi oktatással is foglalkozom. 
- Hogyan telik el egy napod? 
- Reggel 6-kor kelek, egy óra múlva a vonaton vagyok, es megyek a munkahelyemre. 7:45-kor reggeli torna a munkatársaimmal 
aztán takarítás következik (ez is érdekes szokás!). kb. 8:15-kor kezdıdik a munka. Van, amikor bent vagyok az irodában es irodai 
munkát végzek, ha pedig valami környezetvédelemmel kapcsolatos program van, akkor elmegyek. Mivel a programokon szinte csak 
en vagyok külföldi, emlékeznek rám, es így könnyő kapcsolatokat kialakítani. 12~13 óra között ebédszünet. Elvileg 17 órakor vége a 
munkaidınek. A japánok híresek arról, hogy sokat dolgoznak, este 10-11-ig is bent vannak a munkahelyükön. Az én munkahelyem 
nem ennyire szigorú, én már 18 óra körül eljövök, bár az üzletkötı munkatársaim tovább bent vannak. Este bevásárlás, fızés, 
vacsora. Vacsora után változó, néha séta, néha olvasás, számítógépezés. kb. 23-24 óra körül alszunk el.   
- Merre élsz ott ? 
- Japán legnagyobb tava mellett lakunk. kb. Japán közepén, Oszaka fölött... Az itteni tó kb. akkora, mint a Balaton. Így eléggé 
hasonlít a légkör a hazaira.    
- Közvetlen emberek a japánok? 
- Egyáltalán nem közvetlenek. Sokszor nehéz kitálalni, mit is akarnak mondani... Ritkán mondanak nem-et. A kommunikáció során 
ügyelnek arra, hogy ne alakuljon ki konfliktus. Sokszor úgy kommunikálnak, hogy a partner maga jöjjön rá a dolgokra, nem 
mondják meg közvetlenül mit akarnak. Természetesen találkoztam mar kivételekkel is.  



Amúgy nagyon dicsérnek, szeretik felmagasztalni az embert, nagyon jó beszélgetı partnerek.  
- Mit jelent az eco-életstílus? 
- Errıl sokat tudnék beszélni... Talán az a legtalálóbb, ha azt mondom, az eco-életstilus az, amikor az ember tisztában van a 
magatartásának környezeti következményeivel, es próbálja elkerülni a pocsékolást, a felesleges energia, élelem, nyersanyag 
használatot. Magyarországon is emlegetik a tudatos vásárlót, aki úgy választ terméket, hogy az jó legyen neki is es a környezetnek 

is. Ezen felül természetesen lehet tenni többet a környezetért, az élıvilágért. 
- A környezetvédelmet ott mennyire veszik komolyan és ez miben nyilvánul meg? 
 - Az "eco" szó nagyon felkapott lett mostanában. Kulcsszavak meg a széndioxid 
csökkentés, és az élıvilág védelme. Az üzleti világban is sőrőn használják. A 
vállalatok azon versenyeznek, ki tud több szén-dioxidot csökkenteni, és hogy ki 
milyen állatot vagy élıvilágot védelmez. Az átlagos emberek magatartása a szelektív 
hulladékgyőjtésben, az energiatakarékos készülékek vásárlásában, többször 
használatos bevásárló táskák, evıpálcikák használatában nyilvánul 
meg. Hogy komolyan veszik-e? Területenként is változik a környezettudatosság. 
Ahol én lakom, nagyon megbecsülik, és vigyáznak a tóra, ami egyben vízforrás is. 
Sok az önkéntes eco tevékenységet végzı. De mivel Japánban még nem olyan közeli 
a baj, ezért vannak, akiket meg mindig nem érdekel a környezetvédelem.   
- A japán harcmővészettel hogyan ismerkedtél meg és milyen szintre fejlesztetted a 

tudásodat? 
- Elıször a Bárdos Iskolában kezdtem el kyokushin karatézni Rita néninél.   A karate mellett tanultam aikido-t, ninjutsu-t, tai chi 
chuan-t, kenjutsu-t. A karatét 10 évig őztem, 2 kyu-ig (barna öv) jutottam. 6 éve megsérültem, és abbahagytam. Férjem is 
kyokushinozott, de már csak tradicionális okinawa-i karatéval foglalkozik, néha együtt karatézunk.  
- Kalligráfiával is foglalkozol? Errıl mit árulnál el az olvasóknak? 
- A kalligráfiát nagyon szeretem, de hosszútávon nem foglalkoztam vele, csak hobbi szinten, néha írogattam írásjeleket.  
A kalligráfia szépsége, hogy ki lehet olvasni az írásjelekbıl az író érzéseit, annak az írásjelnek az író számára való jelentését.  
Például a "SZÍV" írásjelet lehet írni szögletesen is (ahogy a könyvekben van), és lehet írni kereken, lágyan, így lesz a szívbıl 
kedvességgel, lágysággal teli szív.  
- Nehéz volt a japán nyelvet megtanulnod? 
- 2000 óta tanultam a nyelvtant, és írásjeleket, de ténylegesen csak akkor kezdtem el beszélni, amikor kijutottam 2004-ben. Mint 
minden nyelvet, gyakorolni kell, sokat beszélni, így a tanultakat rögtön tudja használni az ember. Sokat lehet tanulni a tv-bıl, vagy 
az emberek beszédének figyelésébıl is. Az elsı három hónap nagyon nehéz volt. Utána szép lassan belejöttem.  
A japánok használnak egy udvarias formát, ilyenkor sok szó megváltozik, ezt nehéz használnom folyamatosan, meg a mai napig is.  
- Gondolom az írás elsajátítása sem egy könnyő dolog! 
- Hát igen, rengeteg gyakorlás kell, es elektromos szótár, ami mindig kéznél van.  
- A zene mennyire van jelen az életedben? 
- Férjem is szereti a zenét, sokszor megyünk karaokezni együtt. Hallgatok otthoni dalokat és néha a magyar rádiót is. Más formában 
sajnos nem foglalkozom zenével.  
- Sok szabadidıvel rendelkezel? 
- Sajnos egy hónapban 5 szabadnapom van, így nagyrészt csak a vasárnapom szabad. De mivel sokat járok rendezvényekre, néha a 
vasárnapot is félig munkával töltöm.  
 - Mi a hobbid? 
- Szeretek kirándulni, természetben lenni. Jógázom, spirituális könyveket olvasok, vagy magam is gyakorlom.  
- Sok magyarral találkoztál ott? 
- Amikor Osakában laktam, sok magyarral találkoztam, többnyire diákokkal. Ahol most lakunk, nincs magyar ismerısöm. Ritkán 
látjuk egymást a magyarokkal, de van egy levelezı listánk.  
- Milyen gyakran látogatsz Magyarországra? 
- Kb. egy évben egyszer, többnyire karácsonykor, de sajnos idén nem tudok hazamenni, jövı nyáron tervezzük a hazalátogatást. 
- Ott is várják december 6-án a Mikulást? 
- Itt december 6-án nincs semmi. A Mikulás december 25-en reggel jön, mint Amerikában.  

- Japánban hogyan ünneplik a karácsonyt:? 
- Mivel Japánban kevés a keresztény, nem olyan fontos 
ünnep, mint Európában. Nagyrészt a szerelmes párok 
ünneplik meg a karácsonyt vacsorával, kis ajándékkal és 
fehér epertortával. A gyerekes családokban is gyakori a 
karácsonyozás, de inkább amerikai stílusban. A fehér 
epertorta nagyon népszerő.  
- Mit üzensz a Felkelı Nap Országából iskolánk 
tanulóinak? 
- Azt csináljátok, amit szerettek, ne adjátok fel az 
álmaitokat. A világ most nagy változáson megy keresztül, 
rajtunk áll, milyen irányba változunk/változtatjuk a 
világot.  
- Érdeklıdjetek a világ dolgai iránt, de ne higgyetek el 
semmit egy csapásra. Amit tudtok, tapasztaljatok 
meg, nézzetek utána. Az a tudás, amit tapasztalattal 
szereztek meg, „örökké a Tietek marad, és önbizalmat 
ad”.   

Újságíró  


