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<Panorama Jepang> Miyazaki 
     Provinsi Miyazaki berlokasi di ujung sebelah tenggara 
daerah Kyushu, yaitu di selatan Kepulauan Jepang. 
Pelatihan musim dingin bagi para pemain profesional bisbol 
dan J-League dilakukan di daerah ini karena cuacanya di 
musim dingin mempunyai temperatur rata-rata yang cukup 
tinggi, dan matahari bersinar cukup lama. 
     Pohon yang menjadi simbol provinsi, [Phoenix] tampak 
berjejer di jalanan sepanjang pantai, seolah-olah kita sedang 
berada di tempat liburan di negeri selatan, padahal kita masih 
berada di Jepang.  Sampai tahun 1972, di mana pulau 
Okinawa yang beriklim subtropis dikembalikan Amerika ke 
Jepang, ranking sebagai [negeri paling selatan di Jepang] pun 
diserahkan kepada Okinawa.  Sampai saat itu Miyazaki 
merupakan daerah yang sangat terkenal sebagai tempat 
berbulan madu.  
     Sampai paruhan pertama tahun 1960-an, standar tempat 
tujuan bulan madu orang Jepang adalah di daerah pemandian 
belerang (onsen) Atami yang berlokasi di pertengahan pulau 
Honshu yang menghadap lautan Pasifik.  Setelah itu, 
kemajuan transportasi dan perkembangan ekonomi membuat 
tempat tujuan wisata semakin jauh.  Sampai sekitar paruhan 
pertama tahun 1970-an, Miyazaki tidak pernah turun dari 
kedudukannya sebagai tempat tujuan wisata yang paling atas. 
Tetapi naiknya nilai mata uang yen membuat biaya wisata ke 
luar negeri menjadi murah, sehingga semakin banyak orang 
Jepang yang memilih berwisata ke luar negeri.  Menurut 
sebuah penelitian, saat ini, tempat tujuan bulan madu di luar 
negeri yang  paling top dipilih orang Jepang adalah Australia 
dan Hawai. 
     Begitulah dengan adanya kecenderungan perubahan 
tempat tujuan wisata orang Jepang, serta ditambah dengan 
adanya krisis ekonomi, telah membuat Miyazaki sedikit demi 
sedikit, bahkan kehilangan energi sebagai tempat wisata. 
Sampai tahun lalu, muncullah mantan selebriti bernama 
Higashikokubaru Hideo yang berniat untuk bertindak 
menyelamatkan kampung halamannya.  Ia mengajukan diri 
sebagai kandidat calon gubernur dan terpilih sebagai gubernur 
Miyazaki.  Berkat kemunculannya, provinsi Miyazaki 
bagaikan mendapat sinar cemerlang.  Semboyan yang 
dipakainya dalam pemilihan gubernur adalah sebuah kalimat 
dalam logat selatan Kyushu, yaitu [Dogen sen to ikan] yang 
artinya [kita harus berbuat sesuatu].  Masih hangat berita 
tentang semboyan ini, yang terpilih dan mendapat 
[penghargaan bahasa/kalimat yang populer & bahasa baru]. 
Gubernur sendiri berusaha keras untuk membersihkan dunia 
politik di daerahnya.  Banyak orang yang terpikat dengan 
upaya sang gubernur yang mencolok dalam mempromosikan 
produk terkenal provinsi tersebut, seperti : ayam kampung, 
buah mangga, dan sebagainya.  Banyak orang yang mulai 
merasa tertarik kembali untuk mengunjungi tempat wisata di 
provinsi ini.  Tren baru wisata ke Miyazaki pun tampaknya 
semakin populer. 
 
 
<Peribahasa Jepang> 
Kembali ke Kampung Halaman dengan Sukses Gemilang. 
 
     [Kokyo e Nishiki wo kazaru = Memajang Kain Mewah di 
Kampung Halaman] kadang disingkat menjadi [Memajang 
Kain Mewah] saja.  Peribahasa ini mempunyai arti [Kembali 
ke kampung halaman dengan sukses gemilang].  Peribahasa 
ini mungkin dapat dikatakan sangat tepat bagi para Trainee 
dan TPK yang setelah mempelajari teknologi dan 
keterampilan di Jepang lalu diharapkan kembali ke Tanah Air 
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＜日本の風景＞宮崎 
 

日本列島の南、九州地方南東部の端を占める宮崎県。プ

ロ野球や J リーグの冬季キャンプの場所としてこの地がよ

く利用されるのは、日照時間が長く冬の平均気温も高い気

候のせいです。 
県木にもなっているフェニックスが海岸沿いの道路に並

び、日本にいながらにして南国リゾート地の風情がありま

すが、1972 年にアメリカから日本に返還された亜熱帯気候

の島々からなる沖縄に「日本の南国」の地位を明け渡すま

で宮崎は特に、新婚旅行の地として大変人気がありました。

ちなみに日本人の新婚旅行の行き先の定番は、1960 年代

前半までは本州の太平洋沿岸の中央辺りに位置する静岡県

の温泉地・熱海（あたみ）。その後は、交通の発達や経済の

発展から旅行先の足が伸び、1970 年代前半までは宮崎が不

動の地位を占めていましたが、円高等で海外旅行の代金が

割安になり、旅行先に海外を選ぶ日本人が増え、とある調

査によると現在の新婚旅行先の上位はオーストラリアとハ

ワイだとか。 
さて、このような日本人の旅行先の変化や経済不況など

の影響で、徐々に観光地としての勢いを失いつつあった宮

崎でしたが、昨年、故郷の窮状を救おうと県知事に立候補

し当選した元タレントの東国原英夫（ひがしこくばる ひ

でお）氏の登場により、県は一躍脚光を浴びました。知事

の選挙演説で使った九州南部の方言「どげんかせんといか

ん」（「どうにかしなければいけない」という意味）が昨年

の「新語・流行語大賞」に選ばれたのは記憶に新しいとこ

ろです。知事自らが県政を正そうと奮起し、また賑やかに

地鶏やマンゴーなど県の特産品の PR に努める姿に惹かれ、

再び多くの人がこの県に関心を持ち観光に訪れたいと思う

ようになり、宮崎は新たな観光ブームに沸いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことわざ＞故郷へ錦を飾る 
 

「故郷へ錦を飾る」、または単に「錦を飾る」とも言いま

す。「立身出世して故郷に帰る」という意味のことわざで

す。日本で技術・技能等を学び母国へ帰ってから日本で身

に付けたことを活かして活躍することを期待されている研

修生・技能実習生の皆さんにとって、まさにぴったりのこ

とわざなのではないでしょうか。 
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dan aktif dalam kegiatan menerapkan ilmu yang diperoleh 
tersebut. 
     [Nishiki] atau Kain Mewah yang dimaksud dalam 
peribahasa ini adalah kain tenunan bermotif yang ditenun 
memakai benang aneka warna, Biasanya ini dipakai sebagai 
obi (ikat pinggang kimono).  Di Kyoto terdapat [Nishijin Ori = 
tenunan Nishijin] yang sangat terkenal sebagai tenunan 
tradisional.  [Nishiki] yang merupakan kain tenunan indah 
dan mewah ini, sekarang telah berubah arti menjadi suatu hal 
yang indah dan hebat.  Misalnya kalimat [Momiji no nishiki = 
di mana-mana terlihat panorama daun musim gugur momiji], 
[Nishiki wo matou = bukan berarti pasti memakai kain nishiki, 
melainkan bisa juga berarti memakai pakaian yang mewah 
dan sangat bagus]. 
     Demikianlah peribahasa [Memajang Kain Mewah di 
Kampung Halaman] yang tadinya berarti [pulang kampung 
dengan pakaian kimono mewah] telah berubah artinya 
menjadi [kembali dengan sukses], jadi bukan sekedar berarti : 
pulang kampung dengan  pakaian mewah atau membawa 
pulang uang yang banyak.  Peribahasa ini sering dipakai 
misalnya oleh tim bisbol SMU yang setelah bertanding di 
Koushien, meraih kemenangan dan kembali ke kampung 
halamannya.  Contoh lainnya; misalnya pegulat sumo 
sewaktu melakukan kegiatan latihan keliling di kampung 
halamannya atau bagi pesumo yang sukses lalu menggunakan 
hartanya untuk membangun rumah sakit di daerahnya, atau 
memberikan beasiswa dan menyumbang fasilitas bagi orang 
yang kurang beruntung.  Mereka tidak melupakan perasaan 
syukur atas bantuan keluarga & sanak saudara, juga guru & 
para kenalan yang telah banyak membantu sehingga bisa 
mencapai sukses, selain juga orang-orang sekampung halaman 
yang ikut gembira dengan kesuksesannya.  Itulah yang 
dinamakan [Kokyo e Nishiki wo kazaru] = Kembali ke 
kampung halaman dengan sukses gemilang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 錦とは様々な色の糸で地色と文様を織った織物のこと

で、京都の伝統の織物「西陣織（にしじんおり）」の着物の

帯などに代表されるものです。美しく豪華な織物である

「錦」は、転じて美しいもの、立派なものをたとえていう

言葉ともなっており、「紅葉（もみじ）の錦」と言えば一面

紅葉した様子を指し、「錦をまとう」は必ずしも錦そのもの

を着るという意味ではなく「美しく立派な服を着る」とい

う意味になります。 
「故郷へ錦を飾る」と言えば、「錦の着物で着飾って故郷

に帰る」という意味が転じて「成功して戻る」という意味

になるわけで、単に高価な服を着て帰るとか、たくさんの

お金を持ち帰るということではありません。このことわざ

がよく使われるのは、高校野球のチームが甲子園大会に出

場し、優勝して母校に戻ったり、大相撲の力士が地元の巡

業などで活躍した時や、出世した人が自分の得た財で故郷

に病院を建てたり、恵まれない人のための施設を寄付した

り、奨学金を出したり、といった場合でしょうか。自分が

成功することができたのは、家族や親戚、また恩師や友人

などの支えや励ましがあったからだという感謝の心を忘れ

ず、また、故郷の人々みんなが自分の成功を喜んでくれる、

そのような状態こそが「故郷へ錦を飾った」といわれるも

のです。 

 
 


