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Jelen tanulmány szerkezete eltér a többi országtanulmány szerkezetétől, mivel a tanári pályára 

vonatkozó alapvető japán adatokról könnyen elérhető magyar nyelvű forrásból is lehet 

tájékozódni (Gordon Győri, 2012).  Bár ez a közlemény közel 10 éves, alapvető vonásaiban 

továbbra is megfelelően jellemzi a japán tanárok társadalmi, presztízsbeli, képzési és 

munkakörülményeit.  

Ezért jelen tanulmányt nem bontjuk tematikus pontokra, mint a többi tanulmány esetében 

tettük, valamint egyes elemekre nem térünk ki, viszont olyan témákat igyekszünk taglalni és 

példákat mutatni rájuk, amilyenekre a többi országtanulmány esetében nem volt módunk 

kitérni.  

 

Mindazonáltal a tanulmányunk elején röviden jellemezzük a japán társadalmat, és a tanárképzés 

és tanári pálya néhány naprakész jellemzőjét is bemutatjuk.  

 

Japán Kína mellett Kelet-Ázsia gazdasági és oktatásügyi szempontokból egyaránt legfontosabb 

országa. A még néhány évtizede is 120-130 millió, etnikailag majdnem teljesen homogén 

lakosság a születés tartósan alacsony rátája miatt jelenleg is folyamatosan és gyorsan csökken, 

és a társadalom emiatt, illetve a hosszú átlagos élettartam miatt rapidul öregszik. E 

folyamatoknak nemcsak általános társadalmi, hanem oktatásügyi vetületei jelentősek. Például 

Japánban vált először igazán értelmezhetővé és kezdett el társadalmilag jelentős szerepet 

betölteni a világon az élethossziglani (majd az élet egész szélességében is értett tanulás, a life 

long learning, illetve life wide learning) valamint jelenleg állandó téma, probléma a életkori 

közösségek csökkenő létszáma, amely miatt oktatási intézményeket kell bezárni, a tanárok 



létszámát csökkenteni; az elmúlt években már könnyebbé vált a Japánban egyébként 

hagyományosan igen szelektív bejutás az egyetemre/főiskolákra és hasonlók.  

Bár a tanári professzió történetileg mindig is megbecsült volt Japánban, az értéke, 

megbecsültsége különösen megnőtt a Meidzsi restauráció korában, amikor is a feudális rendszer 

meghaladása, egy progresszív, új társadalom létrehozása érdekében a korábbi társadalmi 

funkciójuktól megfosztott, különösen magas presztízzsel rendelkező szamurájok közül több 

tízezren áramlottak át a tanári pályára. Azt, hogy a tanári pálya a konfuciánus hagyományokkal 

rendelkező Japánban mai napig magas presztízsű mesterség, a tanári fizetések törvény által 

biztosított magas nívója is mutatja: egyrészt meghaladják az OECD-átlagot, másrészt magasabb, 

mint más japán közalkalmazottak fizetése. Valamint: a számos bonusnak és egyéb kiegészítő 

jövedelemnek megfelelően még a statisztikák által mutatott alapjellemzőnél (kb. 43-44,000 $) is 

jóval magasabbak a tanári fizetések (hasonlóak a szingapúri és dél-koreai tanári fizetésekhez).  

Ugyanakkor a magas fizetés a tanári pályára irányulás egyik legfőbb motívuma a legmagasabban 

képzett fiatalok körében, hiszen a fizetésük a tanári pályán a mérnökökével is vetekszik. A 

legjobb képességűből lett tanárok aztán minden nemzetközi összehasonlítás alapján kiemelkedő 

színvonalon oktatja a jövő generációinak tagjait, amiért is a hálás nemzet továbbra is szívesen 

invesztál a tanárokba, akik megint csak a legjobbak közül kerülhetnek ki.  

A japán oktatást erősen meghatározza a nemzeti alaptanterv. Lényegében ez a legfőbb eszköz 

annak érdekében, hogy az ország iskoláiban azonos standardok alapján, azonos témákat, közel 

azonos módokon tanuljanak gyerekek, ily módon valósítva meg az egyébként az oktatásügy 

terén is erősen versengő japán társadalomban az oktatási esélyegyenlőséget. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a tanároknak közel azonos standardok alapján, hasonló képzettséget kell 

szerezniük az ország valamennyi pontján, valamennyi tanárképzésében.   

Az oktatásügyi szempontból erősen centralizált, az oktatásügy terén a MEXT (Ministry of 

Education, Culture, Sport, Science and Technology) által irányított országban számos 

tanárképzési program szolgálja a tanárképzést. A tanárképzésbe való bejutás szelektív; öt 

tudásterületen mérik össze a jelentkezőket, és csak a legjobbakat és legrátermettebbeket veszik 

fel a tanárképzésbe.  



A tanári certifikáció életkori szintjét (vagyis hogy milyen korú tanulókat oktathat egy tanár) az 

határozza meg, hogy főiskolai vagy egyetemi szintű tanárképzésben vett-e részt valaki. Érdekes 

jellegzetessége a japán tanárképzésnek, hogy a többi mellett itt létezik ideiglenes tanári diploma 

is: ez a legalacsonyabb tanári képzettség esetén érvényes, de csak 15 évre, tehát nem 

élethossziglanra szólóan1.  

A tanárképzés befejeztével egy meglepően rövid gyakorlati idő következik (3 hét), amelynek 

funkciójáról máshol már részletesebben szóltam (Gordon Győri, 2002).  A tanári diploma 

megszerzését követően egy ugyancsak igen szelektív álláskereső procedúrán kell 

keresztülmennie a tanítani kívánóknak: a tartományi pedagógiai bizottságok előtt kell több 

fordulós vizsgát letenniük. A tanárokat ez a testület, nem pedig az iskola alkalmazza. A tanári 

állások betöltése mindig igen kompetitív folyamat volt: hagyományosan 6-7 jelentkező is jutott 

egy állásra. Mára azonban ez a helyzet tovább nehezedett, mert a fogyatkozó tanulói létszám 

miatt egyre kevesebb tanári állásra van szükség. Így jelenleg Japánban nem a tanárreekrutáció a 

legfőbb kérdés, hanem az, hogy lehetőleg ne túl sok képzett tanár legyen. Így is, jelenleg a tanári 

diplomát szerzettek közel 60%-a nem tud elhelyezkedni a pályán.  

A kezdő tanárok sok kedvezményben és mentorálási támogatásban részsülnek. A szakmai 

pályájuk sok tucat fizetési osztályon keresztül vezet(het) a legmagasabb szintekre; ugyanakkor a 

tanári pálya lényegében csupán háromféle szinten kínál szakmai lehetőségeket a benne 

résztvevőknek 

-  tanár (általános vagy szaktanári vagy specializációs végzettséggel) 

- középvezető (munkaközösség-vezető; évfolyamfelelős tanár; szakmai programfelelős 

tanár stb.) 

- vezető (igazgató).  

A tanári proefessziót űzők munkakörülményeiről ismét érdemes a korábban már említett forrást 

áttekinteni (Gordon Győri, 2002). Itt röviden csak annyit, hogy mivel a tanárok 

                                                           
1 http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-
countries/japan-overview/japan-teacher-and-principal-quality/. Jelen tanulnányrészlet nagy mértékben épít e 
forrásra.  

http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-teacher-and-principal-quality/
http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-teacher-and-principal-quality/


közalkalmazottak, egész napos munkaidőben dolgoznak, a nap 8+ órájában bent kell 

tartózkodniuk az iskolában, valamint vezetniük kell a délutáni-esti klubfoglalkozásokat, 

szakköröket, hétvégi sport- és egyéb versenyeket, nyáron ügyelniük kell az iskolában és így 

tovább.   

 

A továbbiakban – a többi országtanulmány sémájától némiképp eltérve - arra térünk rá, hogy a 

tanárretenciónak, vagyis a pályán lévő tanárok pályán tartásának, valamint a kívánatos, ideális 

tanárkép és a tanári pálya preszítzse fenntartásának milyen kihívásokkal kell szembenéznie 

Japánban.  

 

1. Az árnyékoktás különféle formái 

Mint számos korábbi tanulmányomban kitértem rá (ld. pld. Gordon Győri, 2006), a japán 

oktatásügy egyik legmeghatározóbb jellemzője az oktatási magánipar tömeges jelenléte az 

országban. Ez elsősorban kétféle intézményben manifesztálódik, a dzsukuban és a jobikóban. 

Míg a dzsuku inkább a kisiskolások délutáni kiegészítő iskolatípusa, a jobikó inkább a 

nagygimnazistáké. Mindkét kiegészítő iskolatípus elsősorban az oktatás vertikumában való 

sikeres, minél hatékonyabb tanulói előrejutást segíti elő, masszívan for-profit keretek között. De 

e két intézménytípuson kívül is számos más formája is van az árnyékoktatásnak, a levelező és 

digitális távoktatástól kezdve a nyári táborokig még sok minden.  

Mivel a tömeges oktatási magánipar résztvevői élesen kompetitív piaci verseny kontextusában 

működnek, számukra a tevékenységük minden területén vitális a versenyben maradás, illetve a 

megfelelő kompetitív előnyök megszerzése. Így van ez természetesen az általuk foglalkoztatott 

tanárok esetében is.  

A legtöbb árnyékoktatási cégnek nincsen saját tanárképzési rendszere. Vagyis – bizonyos 

mértékig „élősködők” módján szerzik be a legjobb tanárokat: az állami tanárképzési 

intézményben képzett, és/vagy már a tanári professziót gyakorlók közül igyekeznek megszerezni 



saját szempontjaik szerint legalkalmasabb. Az árnyékoktatásba történő rekrutációnak vannak 

közvetlen és vannak áttételesebb módszerei.  

A/  

Az árnyékoktatásba történő tanárrekrutáció közvetlen eszközeinek legfontosabbjaként és 

leghatásosabbjaként a piaci jellegű fizetésekkel való csábítás nevezhető meg.  

 

Aa/  

A leginkább tőkeerős árnyékoktatási cégek mesés, akár százezres vagy millió dolláros 

nagyságrendű fizetésekkel tudják magukhoz csábítani a legalkalmasabb tanárokat. Ez 

természetesen nem minden tanárnak jár e cégeknél, csak azoknak, akiknek munkája, hatása 

olyan eredményes, hogy esetükben még ez a befektetés is megéri, mert annyi új, fizetőképes 

diákot tudnak az adott céghez vonzani. Hiába van tehát ott az állami, közalkalmazott tanárok 

mérnökökével versenyző és minden más közalkalmazotténál kedvezőbb fizetése, az 

árnyékoktatásbeli  fizetések nagyságrendje sok esetben sok kategóriával meghaladja azokat, és 

így a legjobb tanárok egy része átvándorol az árnyékoktatásba.  

 

Ab/  

Ugyancsak sokat nyomhat a latba, hogy míg a főáramú oktatásban dolgozó tanárokat Japánban 

számos olyan kedvezmény nem illeti meg, mint például európai kollégáikat (kafetéria, 

közlekedési kedvezmények, kedvezmények a múzeumokban stb.), addig az árnyékoktatási cégek 

gyakran nagyon vonzó kiegészítő támogatásokat tudnak felajánlani a tanároknak.    

 

B/  



A nem anyagi természetű tanárelcsábítási technikák általában szofisztikáltabbak, az értékeket és 

presztízstényezőket érintik. Ezek kialakításán, fenntartásán és kommunikálásán az 

árnyékoktatási cégek igen tudatosan dolgoznak, és folyamatosan fejlesztik, egyre 

szofisztikáltabbakká alakítják azokat. A lényegük leggyakrabban abban áll, hogy olyan szakmai 

identitást biztosíts a tanároknak, amely távolságot teremt köztük és a főáramú formális oktatás 

között, természetesen az árnyékoktatási cégek javára.          

 Ba/  

Kutatásokból tudjuk (említi: Gordon Győri, 2006), hogy az árnyékoktatási tanárok közül sokan 

korábban az oktatás főáramában, a formális oktatásban tevékenykedtek, de onnan kivonultak, 

mert kritikusan szemlélték azt, és belülről nem láttak megfelelő reformlehetőségeket az oktatás 

e hivatalos szegmensében.  

Baa/ 

Ezért az árnyékoktatási cégek igyekeznek kialakítani és fönntartani mind a saját 

intézményeikben dolgozó vagy az oda csábítandó tanárokban, mind pedig a társadalom más 

csoportjaiban azt a képet, hogy tulajdonképpen ők, az ő tanáraik a valóban innovatív oktatási 

reformok kialakítói és fenntartói, a tanári szakma pionírjai sok tekintetben. Szemben a 

konzervatív főáramú oktatással.  

Bab/  

Hogy ők, az ő tanáraik az oktatási módszerek és technikák úttörői, mert a piaci versenyelőnyök 

megtartása érdekében olyan módszertani és technikai lehetőségekkel jelentkeznek újra és újra a 

piacon, amilyenekkel a főáramú oktatás nem vagy legalábbis nem ilyen gyorsan tud lépést 

tartani.   

Bac/  

Hogy ők, az ő tanáraik ajánlanak fel igazán megfelelő oktatást a tanulóknak, hiszen ők akár 

egyéni, individualizált oktatási formákat is fel tudnak ajánlani az ügyfeleiknek. Szemben a 



tömegoktatással, az ott dolgozó tanárgárdával, amely csak arctalan tanulói tömegekkel tud 

dolgozni.  

Bad/ 

Hogy ők azok, akik igazán hatékonnyá tudják tenni a japán oktatást, hiszen ők igazán és 

közvetlenül az eredményességhez tudják elvezetni a tanulóikat. Szemben a főáramú oktatásban 

dolgozó társaikkal, akik a nagy tanulói csoportlétszámok miatt ezt nem tudják elérni.  

 

Bár a fenti érvekben és még számos más további „szakmai ideológiai” elemet hordozó érvben az 

árnyékoktatási intézményeknek nyilvánvalóan sok szempontból igazuk van, azért arról 

természetesen nem szólnak, hogy míg a főáramú oktatás az árnyékoktatás jelenléte nélkül is 

működni tudna, addig az árnyékoktatási cégek – mint az elnevezésük is mutatja – csak a 

főáramú oktatási rendszer árnyékában képesek működni, a tevékenységük a szerint alakul, hogy 

a hivatalos oktatási rendszer miként működik, és hogy sok szempontként ők csupán „élősködői” 

a formális oktatásnak. Persze mint ilyenek, sok hasznot (is) hajtanak, de önálló működésre 

(formális oktatási rendszer nélkül) nem lennének képesek egzisztálni sem, nemhogy hatékonyan 

működni.  

 

E tanárcsábítási – saját szempontjából tanárrekrutációs – technikák némelyikével manipulál 

például a         

 

C/ 

Az árnyékoktatási cégek némelyik tanárrekrutációs technikája arra vonatkozik, hogy az ő 

intézményük képes arra, hogy igazi tanárokat formáljon a náluk jelentkezőkből.  

Ca/  



Akár tanári képzettséggel, végzettséggel és akár tanítási gyakorlattal is rendelkezők körében.  

Cb/ 

Akár a tanári képesítéssel és tapasztalattal nem rendelkezők körében.  

 

Ilyenféle technikákkal manipulál például az ECC Junior Home Teacher cég a hirdetéseiben.  

 Az egyik tanárrekrutációs tévéreklámjuk szövege (nyers fordításban például így hangzik):  

„Szereti az angol nyelvet is, a gyerekeket is. De még nem tanitott. Aggodik azért hogy valóban 

lehet Önből tanár?  Az ECC Juniornak megvan az a knowhow-ja hogyan csináljunk Önből tanárt. 

Legyen Ön is home teacher!” 

https://www.youtube.com/watch?v=2XuMy0neeEA 

 

Vagy egy másik tévés reklám spotjukban:  

„Szereti a gyerekeket, szeret tanitani. Otthonában nemcsak angol, hanem számtan és japán 

nyelvtanár is lehet Önből. Jöjjön el home teacher tájékoztatónkra!”  

https://www.youtube.com/watch?v=n6RNvez1qCU 

 

Érdemes felfigyelni arra, hogy bár az ECC Junior Home Teacher – vagy az éppenséggel viszonylag 

hasonló oktatási formákat felajánló Try Home Tutor cég 

(http://www.trygroup.co.jp/invite/kobetsu/) – a leghagyományosabb „házi tanítói” munkára 

keres szakembereket, ezt mint az „igazi tanárrá válás” lehetőségét építi fel a vizuális spot 

befogadóiban, vizuálisan szinte meseien szép környezetet varázsolva e tevékenység köré.  

Ugyancsak érdemes felfigyelni arra, hogy a cég arról igyekszik meggyőzni a magához vonzani 

kívánt tanárokat, majd ő alakít „igazi” tanárt a hozzájuk belépőkből, akik  

https://www.youtube.com/watch?v=2XuMy0neeEA
https://www.youtube.com/watch?v=n6RNvez1qCU


a) vagy nem is rendelkeznek tanári diplomával és gyakorlattal 

b) vagy rendelkeznek ilyennel, de ezek egyike sem igazán „megfelelő”.  

Tehát tulajdonképpen a nem tanári képzettséggel rendelkezők számára tanárképzést ajánlanak 

fel, a tanári képzettséggel rendelkezők számára pedig egyfajta tanár-továbbképzést, 

transzformáló, átalakító tanár-újraképzést. Túl azon, hogy ezeknek az ígéreteknek mindig 

megvan a maguk csoportidentitás alakító hatása, amely mögött mindig azt az érzést keltik fel a 

rekrutáció célcsoportjaiban, hogy ők „különleges” tanárok lesznek majd náluk (és természetesen 

csak náluk) és általuk, túl ezeken tehát többféle elemről szisztematikusan nem szólnak, illetve 

torzítanak az ilyenféle meggyőző anyagok, esetünkben a tévés spotok.  

a) Egyrészt nem térnek ki arra, hogy mi a garancia az intézményi tevékenységük 

hatékonyságára nézve akkor, ha a tanáraiknak alkalmasint jelentős része nem is 

rendelkezik tanári diplomával, csak egy gyorstalpaló vállalati képzésben részesültek.  

b) Valamint nem szólnak arról, hogy mi is az a „know how”, amelyekkel ők nem tanári 

képzettségű személyekből tanári munkára kiválóan alkalmas személyeket tudnak 

formálni, vagy nem eléggé hatékony tanárokból hatékony tanárokat.  

Tekintve ezeket és hasonló elhallgatásokat, csúsztatásokat, két ésszerű feltételezésünk lehet:  

a/ Hogy ezek a cégek csak blöffölnek a reklámjaikban, és valójában semmilyen 

tanárképzési know how-val és valódi szakmai ismeretekkel és eredményekkel ezen a téren nem 

rendelkeznek.      

 b/ Hogy rendelkeznek ugyan ilyenekkel, de azokról a kutatók vagy más érdeklődők a 

vállalati/technológiai titkok jegyében ugyanúgy nem tudhatnak meg semmit, mint mondjuk egy 

autógyártó cég technológiai titkairól. Akárhogy is, azt tudjuk, hogy egyes árnyékoktatási cégek 

foglalkoznak a tanáraik képzésével és továbbképzésével, átképzésével. De további ismeretekkel 

nem rendelkezünk ezeknek sem az elméleti, sem a gyakorlati összetevőiről.  

 



A Try cég egyik animációs tévéfilmes reklámja azért is figyelemre méltó, mert ebben 

egyértelműen megfogalmazódik, hogy az árnyékoktatási cég, amely a gyerekek individuális 

fejlesztésére összpontosít, lényegében a formális, főáramú oktatás korrekciós 

mechanizmusaként gondolja el a saját tevékenységét. A spot 30. másodperce egy fiktív, 

rajzfilmesen megjelenített jelenetben azt mutatja be, amint a(z ellenszenves szipirtyó kinézetű) 

iskolai tanárnő az elégedetlenségét fejezi ki az egyik kislány tanulóval szemben, mondván, hogy 

ő tényleg fegyelmezetlen, és nem képes a tanulásra összpontosítani. E véleményre reflektálva a 

hangsúlyozottan elegáns, formális öltözékű Try cég tanár némiképp kioktató kézmozdulatok 

kíséretében úgy reagál, hogy „Ez nem igaz, ő nem is rossz, majd mi megmutatjuk”.  A film 

további vizuálisszöveg-környezetében a főáramú oktatás tanára már nem is jelenik meg, csak 

különféle más fiktív tanítási szituációkban, olykor idillizált környezetben csak a Try cég tanára.    

 

Az árnyékoktatási tanárelcsábításnak, mint szó volt róla, fontos eleme a piaci versenyképes 

fizetés. De az alkalmazás néhány más, fontos jellemzőjét nemigen említik a reklámszövegek. 

Ilyen például az, hogy az árnyékoktatási cégek előszeretettel alkalmazzák a nem 

legkiemelkedőbbeket, azokat, akik nem sztártanárok igen kedvezőtlen munkaszerződésekkel. 

Például olyannal, amely egy félévnél vagy egy évnél többet nem biztosít a munkavállalónak az 

adott oktatási intézményben. Vagyis a tanárok az árnyékoktatásban ilyen szempontból roppant 

kiszolgáltatottakká válnak, méghozzá valóban, egzisztenciálisan jól értelmezhető 

aspektusokban.  

Hasonlóképp, az árnyékoktatási cégek nem hangoztatják a tanárcsábítási, tanárrekrutációs 

technikáik bizonyos gender aspektusait, azt, hogy a tanári alkalmazásban tipikusan semmilyen 

gender-egyensúlyra nem törekszenek például.  

Attól függően, hogy milyen cégről, milyen jellegű oktatásról van szó, favorizálják az 

árnyékoktatási cégek a férfiakat vagy a nőket. Vannak árnyékoktatási programok, amelyeknek 

elsősorban férfiakra van szüksége, mert a munka fizikailag és minden egyéb szempontból is 

olyannyira igénybevevő, hogy azok kivitelezésére csak egy fizikailag erős, állóképes, fitt férfit 

találnak alkalmasnak. Tipikusan ilyenek a nagy jobikók vezető, sztártanári pozíciói. Mert ugyan 



ezek a tanárok valóban mesés összegeket kereshetnek, de ennek viszonttételezéseként 

megállás nélkül kell dolgozniuk.  

Ugyanakkor más árnyékoktatási cégek éppen a női munkaerőt preferálják, őket célozzák meg 

egyes cégek rekrutációs anyagai. Ilyen például a Benesse levelezős oktatócég (Gordon Győri, 

2006), amelyek nagy szakmai éthoszt kerítenek a köré a tény köré, hogy főleg női alkalmazottaik 

vannak. Akik kisgyerek mellett, éjszaka látják el, hiszen akkor tudják igazán ellátni a munkájukat 

(amikor a saját gyermekeik már alszanak vagy legalábbis lecsillapodtak).    

 

Az árnyékoktatási cégek ugyancsak nem hangoztatják a tanárcsábító anyagaikban azt, hogy ők a 

munkavállaló életkorát tekintve is milyen aránytalanságokat támogatnak.  

A legtöbb cég ugyanis kifejezetten csak fiatal vagy legfeljebb középkorú oktatókat kíván 

alkalmazni, mert ők a leginkább terhelhető munkaerők. Sem a vizuális anyagokban, sem a 

szöveges leírásokban nem utalnak a cégek arra, hogy számukra az évek során kumulálódó 

emberi és tanári tapasztalat olyan értékes lenne, hogy azt igyekeznének felhasználni – vagyis 

alkalmazni ezeket az idős(ebb) személyeket, vagy legalábbis alkalmi foglalkoztatások 

lehetőségeit fölajánlani nekik. Így az árnyékoktatási cégeknek a reklámfilmjeiben, animációs 

filmjeiben, a metrókocsikban és máshol kihelyezett nyomtatott reklámanyagaikban vagy más 

tanárrekerutációs anyagaiban szinte mindig csak fiatal tanárok szerepelnek, idősek lényegében 

sosem.           

  

 

 

2. Nemzetközi iskolák, az oktatás nemzetköziesedése 

A főáramú oktatás tanárretenciós törekvéseit ugyancsak megnehezíti az a tény, hogy a japán 

társadalom és oktatásügy – lassan ugyan és nem kevés visszalépéssel is – de az elmúlt években 



megpróbált egyre inkább nemzetköziesedni, és azáltal a korábban évszázadokig zárt japán 

oktatásügyében is ma olyan kérdések jelennek meg, mint korábban sosem.  

Ilyen például a nemzetközi iskolák (International Schools) megjelenése és elterjedése Japánban, 

illetve az, hogy természetesen ezek az  intézmények is igyekeznének a legjobb helyi tanárokat is 

azonosítani, és megnyerni őket maguknak a sok egyformán nagyon jó szakember közül. 

Japánban – a tömegközlekedési eszközökön, az utcákon, a tévében, rádióban ma már 

megszokottak a nemzetközi iskolák hirdetései, amelyek nemcsak a tanulókat vagy a szüleiket 

szólítják meg, hanem a potenciális munkaerőtömegeket is. Minthogy Japán hosszú ideje küzd az 

idegen nyelvek, és azon belül az angol mint idegen nyelv elsajátításával, kiemelt értéke van 

annak, ha valaki egy idegen nyelvet (főként az angolt mint lingua francát) magas szinten ismeri, 

és tud ezen a nyelven tanítani.  

Bár a nemzetközi iskolák egyik versenyelőnye mindig és mindenütt, így a jelenkori Japánban is 

az, hogy anyanyelvi (szintű) angoltanárok hadát tudják alkalmazni az USA-ból, Kanadából, 

Angliából, Új-Zélandról vagy éppen Ausztráliából, mindig törekednek arra is, hogy limitáltabb 

számban ugyan, de helyi tanárok is tagjai legyenek a tantestületeknek, mert ennek számos, 

különféle pozitív hatása lehet. Így a nemzetközi iskolák tanárrekrutációs technikái ismételten 

csak kihívást jelentenek a főáramú oktatásnak Japánban. A tanárokat a nemzetközi iskolák azzal 

csábítják, hogy még tovább polírozhatják majd az angol nyelvi kompetenciáikat, és hogy 

nemzetközi környezetben dolgozhatnak utazhatnak majd, multikulturális tapasztalatokban lehet 

részük a munkájuk során.  

 

 

3.  

E piaci versenyt jelentő környezetben a japán tanárképzés és főáramú oktatás meglehetősen 

furcsa helyzetben van. Az egyik oldalról nézve ugyanis az árnyékoktatási intézmények, a 

nemzetközi iskolák vagy más piaci szereplők olyan versenyhelyzetet teremtenek, amelyekkel az 

állami oktatás szereplői nemigen tudnak valódi versenyben lenni.  



Más szempontból azonban a japán tanárképzés számára sok évtizede, így jelenleg is és továbbra 

is sokkal inkább meghatározó egy sor más tényező, illetve folyamat, mint például az, hogy  

- a népességcsökkenés és a szigorú, erősen szelektív versenyfelvételi vizsgák ellenére 

továbbra is sokszoros a túljelentkezés a tanárképzésre 

- a kiképzett tanárok jelentős része nem is keres aztán tanári állást (a főáramú oktatásban) 

- és akik keresnek, azok közül is továbbra is csak minden 6-10. jelentkezőt tudnak felvenni 

tanári munkára (http://manabi.benesse.ne.jp/topics/01/201402/)2. A legtöbben a 

nagyvárosi körzetekben keresnek tanári állást, és a legtöbben e helyeken tudnak 

elhelyezkedni tanárként, de ez egyben azt jelenti, hogy a legnagyobb tömegű jelentkezőt 

is mégis ugyanezekben a körzetekben tudja felszívni az árnyékoktatási intézmények is, 

hiszen itt a legnagyobb a kereslet-kínálat, egyáltalán, a tanári munkaerő mozgása. 

Mindezen tényezők azt eredményezik, hogy a japán oktatáspolitikusoknak nem vagy csak 

nagyon kevéssé áll érdekében az, hogy a tanári szakmát reklámozzák, annak jelentősebb 

propagandát biztosítsanak, hiszen ha túlzottan sikeresen tennék a dolgukat, akkor csak 

rontanának a helyzeten (mármint abban az értelemben, hogy csak még több /a végén 

állástalanul maradó/ jelentkezőt kellene felvenniük a tanárképzési intézményekbe.  

                                                           
2 A hivatkozott honlapon megtalálhatók az említett adatok, arányok. Nem véletlen azonban, hogy nem a 
minisztérium hivatalos statisztikai oldalaira hivatkozom e helyütt, hanem a Benesse cég egyik internetes oldalára. 
Ugyanis szerettem volna bemutatni, hogy a nagy árnyékoktatási cégek milyen tudatosan követik az oktatásügyi 
adatokat, statisztikákat, elemzéseket, és ők maguk milyen egyértelműen alkalmazzák ezeket (és természetesen a 
saját kutatásaikat is) a marketing és human resources-policyjük megvalósításának érdekében, és milyen 
céltudatosan kommunikálják ezeket az adatokat a saját tanárszerzési céljaik támogatása érdekében. Értsd ugyanis: 
ezen az oldalon többek között azzal a szándékkal szerepelnek az adatok, hogy meggyőzzék a tanári diplomával 
rendelkezőket, hogy nem érdemes az állami oktatásban tanári állásokra várniuk, az szinte csak a „kivételeseknek” 
adatik meg, ésszerűbb, ha egy olyan nagyszerű cégnél vállalnak munkát, mint például a Benesse. Az internetes 
oldalon jól látható az is, hogy a legnagyobb arányú tanári állásra való jelentkezés – egyben ebből fakadóan a 
jelentkezők legnagyobb arányú visszautasítása is – a fejlett nagyvárosokban és körzeteikben van; éppen azokon a 
területeken, ahol a leginkább megélnek a jobikók és dzsukuk, vagyis a hol a legnagyobb szükség van arra, hogy 
tanárokat rekrutáljanak az árnyékoktatási cégek. Egy korábbi közleményben már említettem, hogy sokan, akik nem 
jutnak tanári álláshoz a főáramú oktatásban, mint mentő lehetőség, választják az árnyékoktatásban való részvétel 
lehetőségét. A Benesse cég tehát látszólagosan „semleges”, hivatalos adatsorok közlésével, és melléjük parallel 
elhelyezett, de fontos üzeneteket tartalmazó kiegészítő vizuális és nyelvi elemek segítségével csinál reklámot 
önmagának. Azt, hogy a Benesse cég milyen tudatosan alkalmazza az oktatásügyi statisztikák közlését, saját vállalati 
policyja népszerűsítése érdekében, azt egy következő Benesse-oldal is mutatja: 
http://benesse.jp/blog/20140220/p2.html.   



Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy annak érdekében a japán oktatásügynek is 

tennie kell is és érdemes is, hogy a legjobb minőségű tanári pálya iránt érdeklődő fiatalokat 

azonosítsa, őket nevelje ki, illetve őket próbálja valamiképpen valóban a tanári pályasínre 

állítani. Ahogy a konkurrens Benesse cég is említi (http://benesse.jp/blog/20140220/p2.html;  

http://benesse.jp/blog/20131011/p2.html) a hivatalos oktatásügy számára ijesztő lehetőségnek tűnik, 

hogy csökkenjen a tanári képzésbe jelentkezők száma, hiszen akkor csökkenne a verseny a 

bekerülésben, illetve az álláskereséskor, és ha a nem elegendő pályázó miatt lanyhul a verseny, 

akkor nem lehet a legjobb leendő tanárokat kiválasztani, vagyis veszélybe kerül a tanári pálya 

minősége. Mindent összevetve tehát annak ellenére, hogy az oktatásirányítás szempontjából 

„kényelmes” a jelenleg (és évtizedek óta) fennálló helyzet a tanári pálya iránt érdeklődők 

jelentős túlszáma miatt, mégis csak érdemes folyamatosan erősíteni a tanári pálya presztízsét, 

éthoszát, a pályára vonatkozó szakmai identitás érzését.  

A tanári pálya megbecsülését, a tanári pályára készülő fiatalok pályára segítését, a pálya 

éthoszának átélését számos eszközzel támogatják. Ilyenek például a   

 kitüntetések, anyagi jutalmazások biztosítása tanárok számára 

 

 tanár- és főáramúoktatás-központú filmsorozatok a tévében, amelyek például a 

tantestületek életét mutatják be, a tanári szoba világát – persze sok szempontból a 

szappanoperák módján popularizálva ezeket  

 

 speciális népszerűsítő programok a kultúrházakban és egyéb kulturális intézményi 

keretekben. Ez utóbbi esetekben (is) a japánok igyekeznek olyan személyeket 

megszólaltatni, a reklámok középpontjába emelni, akik hiteles személyiségük, 

kommunikációjuk miatt nagy vonzerővel rendelkezhetnek, a pálya magas szintű 

társadalmi hasznosságát és éthoszát képesek megjeleníteni.    

 

Éppen ez utóbbira kiváló példa Ototake Hirotada aktivitása egyes tanári pályát népszerűsítő 

programon, például 2014-ben egy oszakai szakmai programon. A programot az Oszakai Oktatási 

http://benesse.jp/blog/20140220/p2.html
http://benesse.jp/blog/20131011/p2.html


Tanács szervezte január 20-án, az Oszakai Nemzetközi Cserekapcsolatok Központjában, 800 

személy részvételével.  

A program érdekessége, specialitása, vonzereje abból fakad, hogy Ototake nemcsak közismert 

személy, hanem őt valóban mindenki ismeri és nagyra becsüli Japánban. Ototake ugyanis sérült 

gyerekként jött a világra. Mint Japánban elsöprő sikerű, de a világ számos országában ugyancsak 

hatalmas hatású, magyarul (Senki nem tökéletes címmel) is megjelent regényében 

megfogalmazza, senki nem tökéletes, csak mindenki másképp nem az. Ő például úgy, hogy 

kezek és lábak nélkül jött világra (pusztán genetikai okokból, nem valamilyen fogamzásgátló 

tabletta szövődménye vagy más miatt). Önéletrajzi könyvében részletesen és igen élesen 

metszett, tiszta képekben mutatja be az iskola világát, amely egyrészt (a szüleivel nagy 

egyetértésben és szoros együttműködésben) hallatlanul sok támogatásban részesítette őt (de 

nem gyengítő, a fogyatékosságát nem „felmentő” jelleggel kezelve, hanem a kis Ototake 

öntudatát, énképét megerősítő módon, nehezebbnél nehezebb, de még mindig éppen 

megoldható feladatok elé állítva őt). Noha természetesen számos nehéz pillanatot kellett 

Ototakenak az iskolában átélnie a hosszú évek során, a felnőtté válás folyamata közepette 

felismerte, hogy abban, hogy versengő, életvidám, önmagában bízó, teljesítményekre képes 

emberré vált, döntő szerepe volt a tanárainak, akik megértették, biztatták, támogatták őt, nehéz 

feladatokat állítottak elé, a megbecsülésükkel övezték őt, amikor megoldotta ezeket. Megértve 

a tanári pálya kulcsfontosságú szerepét, megértve azt, hogy az ő boldogulása nem lett volna 

elérhető akkor, ha az őt tanító tanárok emberi és szakmai „minősége” gyengébb lett volna, 

Ototake maga is tanárnak állt, és testi sérültsége mellett is kiemelkedő hatékonysággal végzi a 

munkáját. Valamint, tanári és írói pályája folytatása mellett igen elhivatottan vesz részt 

különféle programokon, amelyeken a tanári pálya szép és felemelő, bár nem ritkán igénybevevő 

aspektusait mutatja be, valamint egész hiteles, integrált pedagógusi személyiségével a tanári 

pálya magas éthoszát erősíti 

(http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoikusomu/news/news142-3.html).      

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoikusomu/news/news142-3.html


4. A japán példa néhány tanulsága 

A japán helyzet jól mutatja azt a tényt, hogy a tanári pálya valójában sosem és semmilyen 

szempontból nem valamilyen légüres társadalmi térben, az oktatásügy szegregált terében 

jelenik meg, hat és működik, hanem olyan komplex térben, amelyben számos tényező hat, 

amely tényezők jelenlétét az oktatásügy csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudja 

kontrollálni, megváltoztatni. De számolnia feltétlenül kell velük, például a tanárképzésre történő 

rekrutáció, a tanárképzés, a tanári pályára bocsátás/választás, a tanárretenció és más 

folyamatok során. Jelen tanulmányban mindenekelőtt ilyen “moduláló” társadalmi erőként 

mutattam be az oktatási aréna nem-formális képzést biztosító, masszívan for-profit oktatást 

biztosító cégeit. Japán abban a vonatkozásban szerencsés helyzetben van, hogy még akkor is 

megfelelő számban lennének  a tanári pálya iránt érdeklődő jelentkezői, ha az oktatásirányítás 

semmilyen erőfeszítést nem tenne a tanárképzésbe toborzás érdekében, vagy csak nagyon 

csekély erőfeszítésekkel élne. Ugyanakkor a legminőségibb tanárok képzésbe vonzása, pályára 

bocsájátsa, pályán tartása érdekében, vagyis a főáramú oktatásban a tanári minőség megtartása 

vagy akár fokozása érdekében komoly erőfeszítéseket kell tenniük a tanári pálya éthoszának, 

szépségeinek és értékeinek kommunikálása terén, komoly versenyhelyzetben a for-profit 

árnyékoktatási cégekkel, az ő kifinomult, erősen asszertív piaci versenymódszereik erőterében.  

  



Esettanulmány 

A tanári szakma népszerűsítésében gyakran olyan médiaeszközök is fontos szerepet töltenek be, 

amelyek a mai fiatalok ízlésének megfelelően meditalizálva mutatják be az iskola, illetve a tanári 

pálya világát. Ennek tükrében nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedek japán tévéfilmszériái 

között több olyan is található, amely az iskola világát úgy mutatja be, hogy a tanári foglalkozást 

állítja a középpontba. E sorozatok közül legnagyobb sikert a Gokusen című “manga alapokra” 

épülő széria aratta, amelyet 2002 és 2008 sugárzott a japán televízió, összesen 4 évfolyamnyi 

terjedelemben, évfolyamonként 10-12 résszel.  

 Műfajilag azért fontos, hogy a Gokusen csak kb. havonta egyszer a képernyőn feltűnő 

filmsorozat, nem pedig naponta előkerülő szappanopera, mert így a nézők kevésbé 

habituálódnak, hiszen a széria egy-egy része között hosszan fenntartódik a nézők 

várakozása/kíváncsisága, másrészt pedig azért, mert így az egyes részek ugyan egy láncra 

felfűzve, mégis önálló egységeknek tűnnek fel a néző előtt. A film sorozatjellege egyáltalán nem 

véletlen: mivel a célkorosztály (fiatalok) körében a tévés és az internetes sorozatok vagy 

sorozatjellegű művek a legnépszerűbbek, ezért a Gokusen alkotói is ezt a kommunikációs formát 

választották, mivel ma leginkább “ezen a nyelven” lehet a fiatalokkal beszélni, leginkább így 

lehet hatni rájuk.  

A filmsorozat címe meglehetősen szokatlan: leginkább Tanárjakuza-nak lehetne 

fordítani, ami a fikciós történetnek arra az elemére utal, miszerint  a főszereplő nagypapája, aki 

jól ismert maffiafőnök, mindig is abban reménykedett, hogy az unokája az ő mesterségét viszi 

majd tovább, nem pedig valamiféle “polgári foglalkozást”. Kumiko azonban (a film főszereplője) 

nem kívánja beteljesíteni a nagyapja álmát: ő tanár szeretne lenni, és azzá is lesz. 

 A film egyik speciális, japán kulturális jellemzője, hogy egy manga (rajzolt 

képregény)sorozat nyomán született, annak a világát adaptálták a szerzők a filmnyelv világára. A 

rajzolt és az élő emberes változat közötti különbségeket csökkentendő a filmsorozat készítői egy 

olyan színésznőt választottak a film főszereplőjéül, akinek az arcberendezkedése alkalmas arra, 

hogy felidézze az eredeti manga világát. A fiatal – és Japánban egyébként azóta (is) igen 

népszerű – színésznő, Yukie Nakama “nemzeti idol”-nak számít, és bár a sorozat óta sok más 



filmben szerepelt, a nézők mai napig is leginkább ehhez a sorozathoz kötik a nevét, személyét. 

Mindamellett az alábbi illusztrációkon és a közéjük illesztett fényképen jól megfigyelhető, hogy 

külső látványát tekintve milyen közel került egymáshoz az eredeti manga figura és az élő színész, 

akinek – mármint az élő színésznek – fontos művészi felelőssége, hogy az általa jellemzett 

figurát az eredeti, rajzolt figura közelében tartsa annak külső vonásait, jellemét,  

mozgáskultúráját, jellegzetes verbális és metakommunikációját tekintve egyaránt. Ugyanakkor a 

képeken – akár a rajzoltakon, akár az élő színészt ábrázolókon – az is jól megigyelhető, hogy a 

főhősnő alakja mennyire “gyerekszerű”, pontosabban: hogy milyen egyértelműen keverednek 

benne a főhősnő kislányos és a felnőttes vonásai. Ez azért is fontos, mert a Gokusen főhőse így 

egyszerre hordozza magán egy határozott(an) csábító, vonzó, erotikus nő, és egy védtelen, 

törékeny alkatú gyermek vonásait. Márpedig a sorozatban mindkettőre szükség van, hiszen 

Kumiko tanárnő élete az iskolában a csupa-vad-nagykamasz fiúk társaságában zajlik, ott kell 

helytállnia, miközben a fiúk jószerével csak a szexualitás tárgyát látják benne (mint maguk az 

olvasók az erotikus japán mangák százainak világában) . Hasonlóképp: határozottan, bátran kell 

megállnia a helyét az iskolaigazgatóval (pontosabban: a sorozat évei során több iskola 

vezetőjével) szemben. Vagyis alapsémaként az mondható, hogy a film az okos, bátor, 

magabiztos, határozott, elhivatott, modern nő győzelmét mutatja be a nyers kamasz/férfi-

szándékok felett, az érett ember jellemzőinek diadalát a kialakulatlan, kidolgozatlan, még csak 

“nyersanyag”-diákok felett, a rend felülkerekedését a kriminalitásba hajló viselkedésintenciók 

felett, vagy más szavakkal: a tanár epizódonként megismétlődő győzelmét látjuk a kidolgozatlan, 

vagy a régi énjükbe rendre majdnem visszazuhanó, mindenesetre feltétlenül agresszívan 

viselkedő tanulói karakterek felett. 

                      

 



A filmsorozat legfontosabb rejtett üzeneteinek egyike az öntökéletesítés és az erőfeszítés 

értékeinek hangsúlyozása. Hiszen a tanárnő minden fizikai jellemzőjében gyengébb, törékenyebb, mint a 

filmben a diákok, akiket tanít: az, hogy mégis ő győz, kizárólag az akaraterején múlik, és azon, hogy 

nemcsak lankadatlanul hisz abban, amivel az élete telik – vagyis hogy megmutassa a tanulóknak, hogy az 

életnek milyen sok fontos, pozitív értéke van, amiktől ők olyan távol állnak –, hanem gyakran 

összeszorított foggal ugyan, de képes értük minden erejét latba vetve tenni is, és semmiképp nem 

meghátrálni.  

Ezeknek az értékeknek a filmbéli hangsúlyozása azért is olyan fontos, mert tökéletesen 

egybevágnak azokkal a (konfuciánus) tanításokkal, amelyek a kínai kulturális hatásoknak köszhönhetően 

a mai japán iskolát és a társadalom egészét is olyan mélyen áthatják, és amelyek a tanárok saját 

értékrendjével harmonizáló módon a legfontosabb nevelési elvek ma az iskolában (és a szocializáció 

során a családban is). Vagyis a filmsorozat (iskolás/felsőoktatási hallgatói életkorú) nézői a főhős 

egyszerre gyerekes és felnőtt vonásai által könnyen tudnak mind annak gyerekes jellemzőivel, mind 

pedig a konfuciánus jellegű felnőttes vonásokkal azonosulni, miközben még a főhös erotikus, de a 

karakter által mindig kontrollált kisugárzását is élvezhetik.  

Mindamellett a Gokusen természetesen film – mármint “természetesen” abban az értelemben, 

hogy műalkotás: nem a valóságot ábrázolja, hanem annak egy fiktív, megkonstruált változatát. Ebből is 

fakad az, hogy a filmnek rengeteg olyan eleme van, amely a meseszerű, fiktív jelleget erősíti vagy egyes 

elemeknek és jellemeknek a valóság feletti, szinte mesei jellegével, vagy azzal, hogy az epizódok során, az 

egyes epizódok végére minden jól alakul, a tanárnőnek valamilyen ügyben mindig sikerül győznie. 

Mindennek – és a kerettörténet jakuza-nagypapa figurájának, a tőle való elkülönülés vágyának 

köszönhetően (és egyáltalán: egy jakuza keret- vagy háttértörténet jelenlétének köszönhetően egy 

valószerűségre törekvő médiadarabban) – a főhős figurája nemcsak pozitív, hanem idealizált, mesei 

jelleget is ölt, amely egyes epizódok esetében már valóban túlzásnak tűnik. Mindenesetre ezek a túlzások 

mindig esetben pozitív irányúak, vagyis a tanári pályáról a túlzásaiban és mesei jellegében (is) pozitívat, 

vonzót közlő a filmsorozat.  

 A tanári pályáról kialakítandó kép érdekében a sorozat alkotói nemcsak a tanterem, hanem a 

tanári szoba világát is bemutatják. Ez másmilyen, másképppen tagolt, mint a tanulók világa a sorozatban: 

itt női tanárok is jelen vannak, méghozzá többen közülük nőies nőként bemutatva (míg más női szereplők 

egyszerű, kevéssé összetett jellemeket, személyiségeket formáznak meg). Mindazonáltal (a japán iskolák 

világára nagyon is) jellemző módon az igazgatók és helyetteseik férfiak. A több évfolyamnyi filmsorozat 



során megismert igazgatók/helyettesek közül egyeseket az iskolájukban nevetségesnek, 

hatalmaskodóknak mutatja a film, míg más esetekben, illetve más igazgatók/helyetteseik egy kicsit 

pozitívabban ábrázolódnak.  Akárhogy is, a sorozat számos epizódja utal arra a helyzetre, hogy miközben 

a főszereplő tanárnő “főnöke” az osztálya diákjainak, és meg-megújuló erőfeszítéssel megpróbálja őket 

megregulázni, addig neki magának  “beosztott” szerepe van és az is lehet csupán az iskolavezetőkhöz 

képest, akiken egyébként többször is a tanítványaihoz hasonló eszközökkel próbál felülkerekedni 

(miközben ugyanakkor mindig pontosan tudja azt is, hogy hol vannak a határok).     

Egy olyanféle filmsorozat  gyártóinak,mint a Gokusen készítőinek szükségképp szembe kell 

néznie azzal a dilemmával,  hogy mennyire egyénítsék vagy mennyire sztereotipizálják a főhőseiket. A 

Gokusen főszereplője, Kumiko, az iskolái, a tantestületi tagok, a tanulók nagyon sok szempontból 

sztereotipizált figurák, akik az iskolában betöltött szerepeiknek megfelelően viselkednek, döntenek, 

cselekszenek – pontosabban: ahogy mindezek a laikus olvasók/nézők tudatában reprezentálódnak. Ezek 

a reprezentációk persze lehetnek jócskán torzítottak is, mint ahogy a sorozat egyes pontjain ennek jól 

érzékelhetők a jegyei. Ilyen például az első évfolyam 4. filmjének az a jelenete, amikor a film egy olyan 

(bárban játszódó) jelenetet mutat, amelynek során kiderül, hogy egyes tanárok kénytelenek félsötét 

bárok homályában megkeresni az egyébként normál, semmilyen speciális túlzással nem jellemezhető 

életükhöz szükséges extra jövedelmeket.  A film szó szerint is arról beszél, hogy a tanárok nem jól 

keresnek (és, implicite érzékelhető a jelenetből: nincs is megfelelő presztízsük).  

Ezek a jelenetsorok, mint a több évfolyam epizódjai közül nem is kevés, bár jó szándéktól 

vezéreltetve, de nem valós képeket közvetítenek a tanárokról, az ő életvilágukról. A fenitek ugyanis a 

kutatási adatokból nem igazolhatók, hiszen már említettem, hogy a tanárok fizetése gyakran egy kicsit 

jobb, magasabb, mint a többi (ugyancsak nem alacsony jövedelmű) közalkalmazotté, és évente jelentős 

bonusokat is kapnak még ehhez. Mint ahogy a kutatások azt is mutatják, hogy Japánban a tanárok 

presztízse sem alacsony (xxcc).  Hasonlóan torz képet mutat az is, hogy azok az iskolák, amelyekben 

Kumiko tanít, meglepő módon rendre anyagilag tönkremennek vagy más gazdasági, működési anomáliák 

súlyos jegyeit mutatják. Mindent összevetve az mondható, hogy ezek az elemek a maguk negatív képével 

romanticizálják a tanárok és az iskolák mint intézmények élményvilágát, mint ahogy a főhőst magát – 

mint szó volt róla – pozitive romanticizálja, idealizálja a filmsorozat. Mindezek a jellemzők arra hívják fel 

a figyelmet, hogy amennyire –pozitív értelemben – fókuszba tudja állítani és éveken keresztül is akár sok 

millió fiatal néző figyelmét fenntartani egy olyan médiaproduktum, amely a tanárok, diákok, az iskola 

világát mutatja meg, ugyanennyire torzító hatások is beleépülhetnek ezekbe a produkciókba, amelyek 



viszont így, a médianépszerűség/-nézettség érdekében valótlan, hamis (negatívabb vagy pozitívabb) 

képet közvetítenek a tanári pályáról, a tanárok életéről, mint az reális és ezért (szakmailag tekintve) 

kívánatos lenne. A médiamegjelenések tehát, amennyiben azok nem valamilyen pedagógusi szakmai 

kampány vagy hasonló okok miatt jönnek létre, szakmai célok érdekében, pedagógus szakmai 

szempontokból nézve könnyen “öntörvényűekké”, “önjárókká” válnak, torz képet mutatnak a tanári 

mesterségről és a pályáról, s előnyös hatásaik mellett károsak is lehetnek.     

                                                   

 A Gokusen sorozat főhőse mindamellett más szempontokból is figyelmet érdemel. Mert 

miközben – a vad fiútanítványok vagy más okok miatt a (meglehetősen romanticizált és ugyancsak sok 

szempontból meseszerűen felépített magyar sorozathőshös, Lindához hasonlóan) – Kumiko igen csak 

gyakran alkalmazza a küzdősportok számos fogását a vissza-visszatérő verekedős helyzetekben, közben 

nagyon családias személyiségként is mutatja be őt a sorozat. Ennek egyik fontos kifejezője, hogy Kumikót  

a különböző szóróanyagok nagyon sokszor (a reklámkiadványok, plakátok szinte mindig) tréning ruhában 

mutatják.  Bár e motívum jelentése és jelentősége kulturális okokból egészen más, mint az magyar 

kontextusban lenne, minthogy Japánban a tanárok vagy nagyon formális ruhában (öltönyben-

nyakkendőben/kosztümben) vagy szabadidő-/tréning ruhában, felszerelésben dolgoznak az iskolában 

(tehát teljesen természetes, hogy a /nem testnevelő/ tanár /is/ tornaruhában tevékenykedjen), azért a 

motívum jelentése nem eltéveszthető: Kumiko, a “vagánygyerek-szelidítő” hős tanárnő a “mi gyerekünk” 

(is). Egyszerű, puritán, a szakmájára, feladatára összpontosító személy, akinek az elhivatottsága 

“családban marad, családi vonás”, hiszen azt sugallja, hogy “mi mindannyian ilyenek vagyunk, Kumiko 

igazán nem másmilyen, mint mi”. A figurának ily módon való alakítása egyértelműen azt a célt szolgálja 



(és el is éri), hogy a néző könnyen azonosuljon vele, és rajta keresztül a tanári pályával, a tanári 

szakmával is.   

Ugyanakkor nem lehet nem felfigyelni arra, hogy a film a sorozatjellegű alkotások 

jellemző jegyeit viseli magán abban a vonatkozásban, hogy a jellemek/karakterek alapvetően 

ugyanolyanok, lényegileg nem változnak az epizódok során: a sorozat történéseit lényegében 

bármikor lehetne bővíteni, vagy éppenséggel gyorsan le lehetne zárni a történetfolyamot, ha 

például a sorozat népszerűsége csökkenne, vagy hasonló, kellemetlen piaci helyzet állna elő. Az, 

hogy a film sorozat jellegű, feltétlenül fontos eszköze a fiatal generációk bevonásának, a tanári 

szakma közelébe vonzásának. Az azonban, hogy a főhős (és a többi szereplők) személyisége 

sablonos, nem fejlődik, statikus, ismét csak torz, nem kívánatos képet közvetít a tanárokról3.  

A filmsorozat meditalizáltságának fontos elemeit alkotják a gender-vonatkozások. A 

főhős női szereplő, de számos férfias vonással. A tanulók, akikkel “küzd” a főhős, kamasz fiúk, 

csupa “nehéz eset”, de akik (sokak szerint) feminin(nek tartott) vonásokkal is rendelkeznek: 

végül is minden epizódban legyőzhetőknek mutatkoznak, valahol, a nyers külsejük mögött érző 

szív dobog, jó irányba fordulni képes a karakterük – és hasonlók jellemzik őket. Mindez azért 

érdekes és fontos, mert arra mutat, hogy a széria tervezői olyan karakter létrehozását célozták 

meg a főszereplő tanárnő személyében, akivel mind a fiú/férfi, mind a lány/női nézők könnyen 

azonosulni tudnak, és akik ugyanakkor könnyen tudnak a tanulók szerepével is identifikálódni.  

Akárhonnan közelítünk is azonban a filmhez, fontos tudni, hogy 2008-ban a sorozat 

akkor aktuális folyama valóban a legnézettebb japán tévéműsor(ok egyike) volt, ami igazán 

elismerésre méltó tény, minthogy a sorozat a témáját, a helyszínét, a főhős személyét tekintve 

(iskola, pedagógusnő) egyértelműen a tanári pályához kötötte a nézőket. A fenti elemzésben 

számos negatív (vagy negatívnak is látható) vonására is rámutattam a sorozatnak, amely 

vonások vélhetőleg jórészt a téma meditalizáltságának jellegéből fakadnak, vagyis abból, hogy 

ez egy tévés filmsorozat; a filmnek, az egyes epizódoknak tehát feltétlenül nagy nézőszámot, 

                                                           
3 Az, hogy a sorozatban szereplő tanulók jelleme, személyisége egyes epizódokban jelentős változásokon megy 
keresztül, egyáltalán nem mond ellent a fentieknek. Ugyanis ezek a változások tipikusan felszínes hatások 
eredményeként következnek be, és hasonlóan szimplifikáltak és romanticizáltak, mint szuper hero főhős egyes 
karaktervonásai és cselekvésmódjai.       



nagy bevételt kellett behozniuk. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a sorozat – akarva-akaratlan – 

igen sokat tett a tanári pálya népszerűségének újra élővé tétele érdekében Japánban. A 

filmsorozat-jelleg miatt a kiskamasz és kamasz korsztály preferálja ezt a programtípust. Érdemes 

lenne hasonló, de szakmailag tudatosabban felépített sorozatot gyártania és sugároznia 

valamelyik hazai televíziós cégnek. Olyat, amely egy tanár jellemét reálisabban mutatja be,  és 

életszerűbb iskolai helyzeteket mutatna be ugyancsak.       
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