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 mikor és miért kezdtél el 
magyarul tanulni?
— Érettségi után 2010-ben 
kezdtem el magyar szakos hall-
gatóként az Oszakai egyetem-
re járni. A nyelv választásával 
kapcsolatban arra emlékszem, 
hogy gimnazista koromban va-
lami különleges dolgot akartam 
tanulni, és pont akkor szeret-
tem bele Kodály páva variáci-
óiba, amelyet az iskolai fúvós- 
zenekarban játszottam trom- 
bitán – így jutott eszembe a 
magyar nyelv. Igazából elő-
ször lengyel szakra felvételiz-
tem a Tokió idegennyelvi egye-
temen, de „szerencsére” meg-
buktam... 

 milyen hangszeren játszol 
még a trombitán kívül? 
— Bár általános iskolás ko-
romtól a gimnáziumi évekig 
trombitáltam, a trombitázás-
ban nem voltam nagyon tehet-
séges. 14 évesen zongorázni is 
tanultam, az egyetem zeneka-
rában pedig elkezdtem csellóz-
ni. ezt szerettem a legjobban.

 mi ragadott meg Kodály zol-
tán munkásságában? miért 
kezdted el kutatni? 
— Néha komponálok is, és 
amikor másod- vagy harmad-
éves magyar szakos egyetemis-
ta voltam, olyan művet akartam 
írni, mint a páva variációk. el-
kezdtem olyan magyar népdal-
dallamokat gyűjteni, amelyek 
érdekesek, és zeneileg hasz-
nálhatóak. persze Kodály és 
Bartók könyveit is tanulmá-

nyoztam, amelyekből megtud-
tam, hogy ők együtt indultak 
népdalgyűjtő útra, de a gyűj-
tött anyagokat egyre inkább el-
térő módon elemezték és osz-
tályozták. Kíváncsi voltam en-
nek okára. Akkoriban Japánban 
volt már egy kutató, aki Bartók 
munkásságát kutatta, ezért én 
Kodályt választottam.

 Hányszor jártál magyaror-
szágon?
— Hatszor. Összesen majdnem 
2 évig tartózkodtam magyaror-
szágon.

 ellátogattál a Kodály-em-
lékhelyekre?
— egyszer voltam Kecskemé-
ten, Kodály szülőhelyén, és 
Galántán, ahol gyerekkorát töl-
tötte. Budapesten is ellátogat-

tam a Kodály zoltán emlékmú-
zeumba, és a sírját is felkeres-
tem a Farkasréti temetőben.

 sokan azt mondják, hogy 
Kodály zoltánt Japánban job-
ban ismerik a fiatalok, mint 
magyarországon. ez szerinted 
is így van? Vajon miért olyan is-
mert Kodály zoltán Japánban?
— Véleményem szerint Japán-
ban nem sokan ismerik Kodály 
nevét, csak a kóristák köré-
ben híres. Vannak olyan isko-
lák, ahol Kodály tanítási mód-
szere alapján tanítanak. őszin-
tén szólva a japán zenepedagó-
gusok egy része vakhitűen al-
kalmazza a Kodály-módszert a 
gyermeknevelésben, és nem fi-
gyel arra, hogy miért is fontos 
eszerint tanítani a kortárs tár-
sadalomban.
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