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TOP 10 TANÁR
Írta: Venom

anime szubjektív
Bár tombol a nyár és a diákok élvezik a nyári
szünetet, azért ne feledkezzünk meg a tanárokról,
akik az életüket tették fel arra, hogy a fiatalokba tudást öntsenek… vagy pokollá tegyék az életüket. Az anime sorozatokban ezer és egy tanár
karaktert láthattunk már eddig, a vérkomolytól
a teljesen hibbantig, most ezekből csemegéztem
egy tizes listát nektek, avagy a legérdekesebb, legjobb, legfurább és legdilisebb pedagógusok.

kísérletezni, aminek az lett a vége, hogy felnőtt
korára nemcsak tanárrá, de egy igazi klasszikus
őrült professzorrá vált. Ráadásul imád robbantani… mindent. Amihez hozzányúl, az robban, ha
nem is azonnal, akkor később, amikor senki sem
számít rá. Ebben cinkosa a diákelnök, Makoto, sőt
egyes pletykák szerint kettőjük kapcsolata túl is
lép a tanár-diák normákon… bizony, Nana ugyanis rendszeresen kísérletezget a kislányon, aki ezt
egy cseppet sem bánja, még akkor sem, ha emiatt
elvesztette a hangját, vagy ha éppen felrobban a
fél iskola… Nishigaki sensei mindig megússza!

10.
Yamanaka Sawako | K-On!
Seiyuu: Sanada Asami
Van egy kifejezés, „sensei-chan”, amit az
animékben azokra a tanárokra szokták használni,
akik már annyira barátságosak a diákokkal, hogy
egy idő után már nem is igazán tudják komolyan
venni. Bár nem Sawako volt az első ilyen eset,
de talán az egyik legismertebb. Yamanaka, vagy
ahogy a könnyűzenei klub lányai hívják, Sawa-chan
sensei, egész életében képtelen volt megfelelni a
(főleg maga által szabott) elvárásoknak. Diákként
egy fiú kedvéért a rockzenétől eljutott a death
metálig, majd miután ezzel sem sikerült magába
bolondítania a srácot, feladta a zenélést, és tanárnak állt. Persze ez csak pár évig tartott, amíg
össze nem hozta a sors Yuival, Mióval, Ritsuval és
Mugival, akik képesek kihozni imádott tanárukból
a legrosszabbat. Sawa-chan – bár látszólag mintatanár – amint belép a klubterembe, már csak a
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8.
Kazami Mizuho | Please Teacher!
Seiyuu: Inoue Kikuko

tea, süti és a nyugalom érdekli… na meg persze a
szexi cosplayek, amitől a csajok nem menekülhetnek....

„...egy fiú kedvéért a rockzenétől
eljutott a death metálig, majd
miután ezzel sem sikerült magába bolondítania a srácot, feladta
a zenélést, és tanárnak állt."

9.
Nishigaki Nana | Yuru Yuri
Seiyuu: Shiraishi Ryouko
Nem egy mindennapos látvány, amikor egy
tanárnő a hóna alatt cipelve a diákelnököt, kormos
arccal lép ki a frissen felrobbantott kémiateremből. Nana gyerekkora óta imád szerelni, építeni,

Mizuho sensei nem az az átlagos tanárnéni,
ugyanis titokban egy csillagközi szövetség egyik
ügynöke. Félig ember, félig földönkívüli, aki imádja a pockyt, és nem elég, hogy a származását rejtegetnie kell, de még az egyik diákjával, Kusanagi
Keivel (szintén titokban) össze is házasodik. Szóval van itt bonyodalom, főleg hogy Mizuho kifejezetten féltékeny típus, a kishúga, Maho pedig
rendszeresen megpróbálja eltenni láb alól a fiatal
férjét.

„...nem az az átlagos tanárnéni,
ugyanis titokban egy csillagközi
szövetség egyik ügynöke."
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tanár, aki a végsőkig elmegy a tanítványai sikereiért… és aztán omlik össze, hogy nincs értelme a
világnak!

6.
Kimura-sensei | Azumanga Daioh
Seiyuu: Ishii Kouji

7.
Itoshiki Nozomu
Sayonara Zetsubou-sensei
Seiyuu: Kamiya Hiroshi
Mindenkinek vannak rossz napjai… Nozomu senseinek viszont csak rossz napjai vannak.
Az egész élete egy tragédia, bármi történik, annak csak egy oka lehet, hogy Nozomunak még
rosszabb napja legyen. Minden nap megpróbál
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végezni magával, szerencsére kevés sikerrel, hiszen vagy még arra is képtelen, hogy kárt tegyen
magában, vagy a diákjai beszélik le arról, hogy a
tanteremben akassza fel magát (elvégre mi van,
ha leszakad a plafon, sokba kerül a javítás). Jóformán a diákjai tartják életben, akik legalább olyan
furák, mint a tanáruk, bár ezt egy Shaft animétől
el is várhatjuk (ezen a listán lesz még Shaftos tanár, aki teljes ellentéte Nozomunak). Viszont Nozomu, amikor éppen nem a saját szerencsétlenségén drámázik, akkor egy kifejezetten kompetens

Oké, oké, lebuktam, Kimura-senseit csak a
poén kedvéért raktam be, mert nála morbidabb
tanerőt ritkán látni (mindezt mondom úgy, hogy
hamarosan jön egy polip tanár is)... az Azumanga
sorozatból igazából Yukari senseit terveztem, de
mivel borzasztóan hasonló Sawa-chanhoz, ezért a
sorozat debilitásához hűen rá esett a választás.
Perverz, rémisztő, rejtélyes és a legváratlanabb helyeken bukkan elő. Arcára ráfagyott valami torz grimasz, szuszogva leskelődik a diáklányok
után, és valamiért mégsem viszi el soha a rendőrség… mert amúgy egy teljesen rendes fazon, akit
mindenki nagyra becsül és szeretetben él a gyönyörű feleségével és a csodás kislányukkal… legalábbis a legendák szerint!

„Perverz, rémisztő, rejtélyes
és a legváratlanabb helyeken
bukkan elő. Arcára ráfagyott
valami torz grimasz, szuszogva
leskelődik a diáklányok után, és
valamiért mégsem viszi el
soha a rendőrség…"

5.
Fujisawa Masamichi | El-Hazard:
The Magnificent World
Seiyuu: Ishii Kouji
Ismét egy Ishii Kouji féle tanárbá’, aki bár
sokkal szerethetőbb, de nem kevésbé különc.
Fujisawa kezdetben egy teljesen átlagos történelemtanár, akit igazán csak három dolog motivál az
életben: a cigi, a pia és a hegymászás.
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A diakjai alapvetően kedvelik, bár sokszor vágják
a fejéhez, hogy bűzlik a bagótól és az alkoholtól.
Majd egy nap, néhány tanítványával együtt átkerül El-Hazard világába, ahol belecsöppennek egy
hatalmas háború közepébe. Fujisawa hamar a figyelem középpontjába kerül, ugyanis mint kiderül, ebben a világban emberfeletti ereje van, feltéve ha nem iszik és nem dohányzik, ami – lássuk
be – számára inkább átok, mint áldás. Persze az
igazságérzete mindig győzedelmeskedik a szeszes italok felett, és minden erejével azon van,
hogy megmentse a világot… hogy utána nyugodtan vedelhesse a finom el-hazardi borokat.

4.
Yoshinoya-sensei
Hidamari Sketch
Seiyuu: Matsuki Miyu
Örök 17 éves, exhibicionista, hiperaktív,
szégyentelen, cosplaymániás, otaku… és tanár.
Talán így lehetne leginkább összefoglalni Yoshinoya-senseit, aki minden nap okoz valami meglepetést, vagyis inkább közbotrányt az iskolában.
Bikinben vagy maid kosztümben jár be órákra,
nyíltan flörtöl a diákokkal, látszólag semmit sem

vesz komolyan, és örök háborúban áll a konzervatív igazgatóval, aki napi szinten szórja ki rá a fenyítéseket. Persze a dilis felszín alatt egy fantasztikus
tanár rejtőzik, aki azért a megfelelő pillanatban
mindig képes a tanítványainak kellemes meglepetést okozni. Mellette sosem lehet unatkozni, mert
mindig valami elmebeteg performansszal rukkol
elő újra és újra… imádnivalóan.

nem lesz happy end, de azért az utolsó pillanatig
kiélvezi a helyzetét, és rengeteg kalandot él át a
gyerekekkel, akik idővel rájönnek, hogy talán nem
is olyan gonosz Koro-sensei… sőt, talán ő a legjobb tanár, akit valaha kaphattak.

Mindehhez hozzájön a tragikusan fiatalon
elhunyt seiyuu, Matsuki Miyu zseniális alakítása,
maga a mangaka is bevallotta, hogy csak ő volt
képes ezt az őrült karaktert ilyen ikonikusan megformálni.

3.
Koro-sensei | Ansatsu Kyoushitsu
Seiyuu: Fukuyama Jun
Koro-sensei egy földönkívüli, sárga, polipszerű, elpusztíthatatlan és gonosz szörnyeteg…
vagy mégsem? Az viszont biztos, hogy eltökélt
szándéka, hogy egy középiskolás osztályt eljuttasson az érettségiig. Akár azon az áron is, hogy napi
szinten próbálják elpusztítani a legváltozatosabb
módokon, nemcsak a hadsereg és a bérgyilkosok,
hanem maguk a diákok is. Ugyanis Koro-sensei
anti-anyagból áll, ami egy év múlva elpusztítja a
bolygót, hacsak addig nem tudják megölni. Addig
viszont tanárnak áll, és gatyába rázza kissé problémás tanítványait, teljesen tudatában annak, hogy
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2.

1.

Taki Noboru | Sound! Euphonium
Seiyuu: Sakurai Takahiro

Onizuka Eikichi | Great Teacher
Onizuka
Seiyuu: Takagi Wataru

Talán a lista legkomolyabb szereplője Taki-sensei,
aki a Kitauji gimnázium fiatal zenetanára és egyben a suli rézfúvós zenekarának karmestere. Kedves és szelíd, viszont nem tűri, ha valaki félvállról
veszi a gyakorlást. Ezt a zenekar hamar megtanulja, amikor az első órán otthagyja őket azzal, hogy
gondolják át, hogy komolyan akarják venni a zenélést vagy sem. Mert utóbbi esetben nincs értelme az egésznek. Ezzel a felütéssel indul a zenekar
története, akik Taki-sensei vezetésével egyre jobbak és jobbak lesznek, de persze ez áldozatokkal
és sok sírással jár. Amihez hozzájön, hogy a tanár
úr roppant jóképű és barátságos, ám a kedves,
mosolygós külső egy szomorú és gyászoló férfit
rejt, aki képtelen maga mögött hagyni tragikus
múltját...

Még el se kezdtem a listát összerakni, de
már tudtam, hogy Eikichi lesz az első helyen. Elvégre a GTO mangát és animét szinte az egész
világon ismerik mint a 90-es évek egyik legjobb
sorozatát. Eikichi egyáltalán nem született tanár,

inkább lenne helye a jakuza soraiban. Perverz, erőszakos, nagyszájú bajkeverő, aki éppen elvégzett
egy gyenge főiskolát, természetesen csalással. Aztán a sors mégis a tanári pályára jutatta, egy olyan
osztály mellé, akiket értelmes ember nem vállalna
be. Kapásból az első nap megmenti az egyik tanítványát az öngyilkosságtól, majd kénytelen szembesülni a ténnyel, hogy a pokol iskolájába került,
ahol a hozzá hasonló problémás diákokat kellene
valahogy tanítania… több-kevesebb sikerrel. Ha
valakinek kimaradt volna eddig a GTO, akkor sürgősen pótolja, mert parádés komédia!
Ezek lettek volna az én kedvenc tanáraim,
persze még bőven lehetett volna sorolni, hiszen
több száz jelölt közül kellett válogatnom, és bizony nem egyet kellett fogcsikorgatva kihúznom.
Mind a 10 animét nagyon tudom ajánlani, egyik
jobb, mint a másik, szóval bátran vágjatok bele
bármelyikbe. Szeptemberben ismét lesz toplista,
de a téma – mint mindig – most is titok!

„...kénytelen szembesülni
a ténnyel, hogy a pokol
iskolájába került, ahol a
hozzá hasonló
problémás diákokat
kellene valahogy
tanítania…"
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Olvasd el korábbi
TOP 10 - es listánkat.
Nekogirl				

61. szám

Anime stúdió 			

60. szám

Vámpír				

59. szám

Cross-dresser			

58. szám

5+5 Yuri & Boys Love

57. szám

Doga Kobo sorozat		

54. szám

Az elmúlt 10 év legjobb
original animéje		
53. szám
Haikyuu! jelenet		

53. szám

Maid					

51. szám

10+10 Hentai			

50. szám

férfi seiyuu			

50. szám

női seiyuu			

49. szám

modern anime film

48. szám

Isekai anime			

45. szám

Sulis romantikus
komédia				

43. szám

Tsundere karakter		

42. szám
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