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Hidasi Judit
Japán nyelvi dimenziók 
Válogatott cikkek és 
tanulmányok
Külkereskedelmi Főiskola: Budapest, 
1999. 199 [+ 2] p.

A kötet válogatása a szerzőnek az elmúlt 15 
év során született tanulmányaiból készült és 
20 magyar, angol, német és japán nyelvű 
írást tartalmaz. Ez a nyelvbokréta 15 évvel 
ezelőtt még merész kompozíció lett volna, 
de a mai soknyelvű világban már elképzel
hető, hogy az olvasók többsége legalább két 
nyelven ért. A cikkek számot adnak a szerző 
japanisztikában megtett útjáról; az írások 
témái: a japán nyelv grammatikája, pragma
tikai leírása és a japán nyelv oktatása.

Az európai japán nyelvészet hagyomá
nyosan erősen filológiai és nyelvtörténeti 
jellegű. Hidasi Judit igen korán vetett fel 
ezen a hagyományon kívüli, általános nyel
vészeti, tipológiai és kommunikációs kérdé
seket. Perspektívája azért is kivételes, mert 
a japán nyelvet egy másik nem indoeurópai 
nyelvvel összehasonlítva írja le, ami számos 
tévhittől óvja meg. Igen sok egyoldalú elmé
let született ugyanis a japán és az angol nyelv 
kontrasztív különbségeinek eltúlzásából. 
Mindez természetesen nem jelenti, hogy fi
gyelmen kívül hagyható volna a japán nyelv
vel kapcsolatban írt, napjainkra hatalmasra 
duzzadt angol nyelvű szakirodalom.

A kötet első két tanulmánya grammati
kai és tipológiai szempontból mutatja be, 
hogy a magyar jelzős szerkezet tulajdonsá
gai a japán és az angol nyelv sajátosságai 
között helyezhetők el: „Noun modification 
in Japanese” (1986) [A főnév módosításai a 
japánban]; „Noun modification in Hunga
rian and in Japanese: A contrastive study” 
(1988) [A főnév módosításai a magyarban és 
a japánban: kontrasztív tanulmány]. Érdekes 
volna folytatni a nyílt és rejtett kategóriák 
elemzését.

Akik Japánban jártak, szeretnek lelken
dezni és rémtörténeteket mesélni. Még ha 

sok történet túlzó is, azért nem nélkülöz 
minden alapot - nemegyszer a külföldiekkel 
kapcsolatos kommunikációs zavarok szol
gáltatják azt. A zavarok azonban ma már 
nemcsak szubjektív élmények, hanem rend
szerezhető esetek. Az antropológiai, nyelvé
szeti és kommunikációelméleti kutatások 
segítenek a japán egzotikumok megértésé
ben. Hidasi Judit az első európai nyelvészek 
egyike volt, akik ezzel a témakörrel foglal
koztak. Ide tartozik például a japánban a 
„szendvics-stílus” és az indulatszavak gya
kori használata. A japánul nem tudóknak is 
feltűnik, hogy a japánok gyakran szinte ket
ten egyszerre beszélnek. Míg a főbeszélő a 
beszédet elkezdi, a másik mintegy árnyék
ként együttérez, alátámaszt, gondolkodik és 
kiegészít. A beszélt nyelvben egy perc alatt 
körülbelül húsz aizuchi-t, azaz „kalapáló in- 
terjekció”-t kell bevetni, hogy a beszéd fo
lyamatosan továbbhaladhasson. Hidasi - a 
japán kutatásokat felhasználva - rámutat 
ezen diszkurzív stílus sajátosságaira, és fel
hívja rá a figyelmet, hogy a beszélt nyelv 
természetes hangzásának egyik titka ezek
nek az eszközöknek az elsajátítása.

A szerző több cikkében foglalkozik az 
eddigi kutatásokban felmerült kérdésekkel, 
ezekkel kapcsolatban mutatja be saját kuta
tási eredményeit angol nyelvű tanulmányai
ban: „On the pragmatic approach in the 
teaching of Japanese” [A japán nyelv tanítá
sának pragmatikai megközelítése”; „What 
do Japanese signs tell us” [Mit mondanak 
nekünk a japán jelek]; „Inter-cultural as
pects of communication” [A kommunikáció 
kultúraközi aspektusai]; „Fuzzy logic com
munication - the Japanese case” [„Nem 
éles” logika a kommunikációban: a japán 
eset]; „Communication gaps between Japa
nese and non-Japanese speakers” [Kommu
nikációs hézagok a japán és nem japán be
szélők között]. A térnek, időnek, személy
nek és beszédaktusoknak nyelvészeti és kul
turális reflektálása sok téren megmagyaráz
za a nyelvek különböző működését. Hallat
lanul érdekes a szerző által idézett tragiko
mikus szituációk elemzése. így például
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klasszikus félreértés a japán igen-t európai 
zgen-ként értelmezni, hiszen ez azt is jelen
heti, hogy „Igen, én hallgatom, amit ön 
mond.” A japán „fuzzy logic” kommuniká
ciós elméletét még senki sem vetette össze a 
magyar Karácsony Sándornak a mellérende
lő szerkezetekre vonatkozó nézeteivel.

Az újabb interkulturális kutatások segít
ségével egyre pontosabban közelíthetők 
meg a kulturális és nyelvi nehézségek. Hida
si Judit szerint a következő típusok igényel
nek különleges figyelmet: 1) az írott nyelv
ből kiinduló tanuló nagy nehézsége a japán 
nyelvben a szemantikai és pragmatikai je
lentés közötti nagy különbség miatt; 2) a 
japán kifejezések határozatlansága; 3) a ja
pán közlemények megalkotásának sajátos 
szerkezete (amely spirális, nem pedig lineá
ris); 4) a ki nem mondott dolgok (gramma- 
tikailag ez az ellipszis).

A szerző részletesen foglalkozik a japán 
nyelv elsajátításának általános kérdéseivel 
és a magyarországi fejlődéssel. Ezek az írá
sok: „Nihongo wa benkyooshinikui? (Hun- 
gari wo ewi to shite” [Nehéz a japánt meg
tanulni. Magyar példa]; „Gondolatok a ma- 
gyarorzági japán nyelvoktatás ürügyén” 
(1998); „Some pragmatic aspects of in the 
teaching of Japanese (1991) [A japán nyelv 
tanításának néhány pragmatikai szempont
ja]; „Inter-cultural aspect of scientific and 
economic communication” [A tudományos 
és közgazdasági kommunikáció kultúraközi 
aspektusa]. A japán nyelv oktatása az utóbbi 
húsz évben robbanásszerűen fejlődött, en
nek ellenére ma sincs egyszerű dolga a taná
roknak és a diákoknak. Ha valakinek nem 
angol az anyanyelve, akkor csak nagy kerü
lőkkel juthat el a céljához. Sok európai 
nyelvben nincs is megfelelő szótár a terje
delmes régi és a modem japán szókincs fel
dolgozásához. A magyar nyelv felől közelít
ve sokszor egyszerűnek tűnik a japán, hiszen 
a két nyelvet számos hasonlóság köti össze, 
aminek a kihasználásához sok kontrasztív 
nyelvészeti munkára van szükség. A szerző 
rámutat arra is, hogy a japán nyelvkönyvek 
nagy része férfinyelvet okít, ami növelheti a 

Japánba érkező külföldi nők problémáit. A 
szerző utal a japán nyelv „rendkívül bonyo
lult írására”; jobb lenne talán bevallani, hogy 
a világon használt írásrendszerek közül a 
legbonyolultabb írásról van szó. Minden 
pragmatikai és írásbeli nehézség ellenére 
egyre többen tanulják manapság a japán 
nyelvet kulturális és gazdasági okokból. 
Kérdés, hogy ez a tendencia meddig fejlő
dik; mint ahogy Hidasi Judit rámutat a kínai 
nyelv növekvő szerepére.

Az előítélet mentes japánoktatást kollek
tív mítoszok is gátolhatják. Mint arra a szer
ző rámutat, ezen a téren nagyon fontos, hogy 
nem szabad azt terjeszteni - amit sok japán 
mű próbál ideológiai okokból bebizonyítani 
-, hogy a japán fölöttébb sajátságos nyelv és 
a külföldiek számára ezért bevehetetlen 
erőd. - A nemzetközi és gazdasági kapcso
latok fejlődésével egyre inkább bekerülnek 
a köztudatba a japán élet sajátosságai. A 
magyarországi Suzuki gyárban például 
nemcsak a japán vezetés katonás stílusa há
borította fel a munkásokat, hanem a sokuk 
számára elképesztően kalóriaszegény japán 
étkezés is. Ezt egészíti ki az az anekdota, 
amely szerint a japán császári etikett megre
formálásának idején a XIX. század végén a 
japán hintók kocsisai fellázadtak a nehéz és 
emészthetetlen külföldi táplálkozás ellen, 
fennen állítva, hogy teli hassal nem lehet 
dolgozni. Na, de mi köze a nyelvészetnek a 
táplálkozáshoz? Erre csak azt felelhetjük, 
hogy a kölcsönös importok révén a japánban 
és az európai nyelvekben alaposan megvál
tozott az ételekre vonatkozó szókincs is. Ha 
Hidasi Judit cikkének címével reagálunk: 
„Nani ka gokai shite imasen ka?” [Nem té
ved, tévedünk, tévedsz te, téved maga? - 
példa a japán elliptikus mondatokra], akkor 
azt felelhetjük, hogy a tévedés az interkul
turális lét sója.

A szerző a kötet végén olvasható tézisei 
segítségével a japán nyelvnek a nemekre 
vonatkozó szociolingvisztikai megkülön
böztetéseit vázolja fel. Erről a témakörről is 
több könyvet lehetne írni. Megjegyzendő, 
hogy egyre többet lehet megtudni a japán
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udvariassági nyelv használatának társadalmi 
és regionális különbségeiről. Egyre világo
sabbnak tűnik, hogy az udvariassági toleran
cia a műveltség arányában csökken. Felme
rül az a kérdés, vajon vannak-e hasonló sa
játos különbségek a diszkurzív stratégia és 
egyéb félreértések terén is.

Hidasi Judit egy másik könyvéből átvett 
két írása ( „Japán nyelv - japán észjárás” és 
a „Bevezetés”) személyes élményekkel egé
szíti ki az elmondottakat. Visszaemlékezve 
a magyarországi japánoktatás hőskorára - 
mint például Major Gyulának a TIT-óráira, 
amelyeken még a gésákról is meg lehetett 
tudni egyet s mást, vagy Mártonfi Ferencnek 
és Papp Ferencnek a japán nyelv leírására 
vonatkozó ötleteire - elmondhatjuk, hogy ez 
a tevékenység akkor titkos szenvedély volt. 
Még ha a nyelvtudomány fejlődése „ritka” 
nyelvből a kutatás „main stream” nyelvévé 
változtatta is mára a japánt, a japán nyelv és 
kultúra kutatása továbbra is izgalmas szelle
mi kaland marad. Ehhez a kalandhoz ajánl
ható ez a cikkgyűjtemény.

Eschbach-Szabó Viktória

Bernd Rüschoff és Dieter Wolff
Fremdsprachenlernen in der 
Wissensgesellschaft
Zum Einsatz der Neuen 
Technologien in Schule und 
Unterricht
Max Hueber Verlag: Ismaning, 1999. 
264 p.

Az új technológiák hétköznapjainkra gyako
rolt hatására környezetünk „információs tár
sadalommá” alakult át. Az ismeretanyag
mennyiség példátlan növekedése folytán ez 
a társadalom a tudás társadalma is, amelyre 
csak egy alapjaiban megújuló iskolarend
szer lehet képes felkészíteni. A pedagógiá
nak meg kell találnia annak módját, hogyan 

használja fel az új technológiákat az innova
tív tanítási és tanulási formák megteremté
sére.

A két német szerzőt nálunk is jól ismerik, 
többek között a szombathelyi EECALL 
Központjában 1991 és 1995 között megren
dezett „Számítógépek a nyelvoktatásban” 
tanfolyamok tanáraiként. Rüschoff az ang
lisztika, a didaktika és technológiával támo
gatott nyelvoktatás professzora; Wolff pedig 
az idegennyelvi didaktika egyik vezető teo
retikusa, az alkalmazott pszicholingvisztika 
professzora (folyóiratunkban megjelent írá
sa: „»L’Europe sera multilingue ou elle ne 
sera pas«. Megjegyzések az európai több
nyelvűséggel és nyelvi uniformizálással 
kapcsolatban.” in: Modern Nyelvoktatás. 
vol.4, nr. 2-3, pp. 3-11 [1998]).

A szerzők abból indulnak ki, hogy az 
intézményesített oktatás mély válságban 
van. Ennek okai: a tanulás folyamatának 
természetéről megfogalmazott új tudomá
nyos eredményeinek figyelmen kívül hagyá
sa; az iskola „instruktivista” hozzáállása; az 
ún. „deklaratív tudás túlértékelése”; vala
mint a tudástársadalom szükségleteinek ig- 
norálása. Arra is rámutatnak, hogy a tudás 
társadalmát meghatározó jegyek, így többek 
között a felbecsülhetetlen nagyságú ismeret
anyag, az információ-áramlás, valamint a 
rendelkezésre álló ismeretekhez való aka
dálytalan hozzáférés lehetősége alapvető 
konfliktust idéznek elő a hagyományos ok
tatási rendszerrel. Az ismeretekhez való hoz
záféréshez a felhasználónak új készségeket 
kell elsajátítania. A megváltozott környezet
ben az egyéni tudás helyét a kollektív tudás 
veszi át: előtérbe kerül a kooperációra való 
hajlandóság, továbbá a „procedurális kész
ségek” (a „deklaratív tudás”-sal szemben). 
A szerzők felsorolják azokat a változtatáso
kat, amelyekre az oktatásban elengedhetet
lenül szükség van: a kooperatív ismeret
anyag-feldolgozás során alkalmazható kész
ségek fejlesztése; a „tanulás tanítása”, ami 
jelenti a tudásfeldolgozás kognitív folyama
tait és az együttes tanulást; az oktatás szín
terének (az iskolának) oly módon való újra-


