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Írta: Suzika, Aqualuna (animeweb.hu)

Sagaken Wo Meguru Animation
- Utazások Saga prefektúrában



Saga prefektúra, azaz tartomány Ja-
pán Kyushu nevű szigetének északnyu-
gati részét foglalja magába. Érinti mind 
a Japán-tengert, mind az Ariake-tengert. 
A prefektúra nyugati oldala kerámia- és 
porcelánművességéről híres, különösen 
Karatsu, Imari és Arita városai. A tartomány 
központja Saga városa.

Az évek során az emberek elvesztették 
az érdeklődésüket Saga prefektúra iránt, 
ennek megváltoztatására a prefektúra 
megbízta a Pony Canyont, és a Seven Arcs 
stúdió készítésében 2016. téli szezonjában 
megjelent két rövid, körülbelül 10 perces 
kisfilm, a Yakusoku no Utsuwa: Arita no 
Hatsukoi és a Fuyu no Chikai, Natsu no 
Matsuri: Takeo no Ookusu, amelyek a 
prefektúra két városát, Aritát és Takeót 
mutatják be egy-egy rövidke szerelmi 
történet körítésében. A két rövidfilm a 
Sagaken Wo Meguru Animation közös cí-
men szerepel hivatalosan az anime címek 
listájában. Érdekesség, hogy a két rész egy-
azon napon, ám különböző helyen került 
első vetítésre, az Aritáról szóló rész a Kyus-
hu Kerámia Múzeumban, míg a Takeóban 
játszódó az ottani Saga Prefectural Space 
and Science Múzeumban. Utóbbi helyen 
rendezője, a sagai születésű Nishimura 
Junji tartott bemutató beszédet, és mind-
két vetítés meglátogatása ingyenes volt a 
közönség számára.

áll, név szerint Jun és Nao. A történet rövi-
den: a két diák az Arita Műszaki Középisko-
lába jár, ahol Jun kapott egy lehetőséget 
elkészíteni az első aritai porcelánját, ami 
mögött egy ígéret is áll. A fiú sokat dol-
gozik a porcelán csészén, de nem tudja a 
festését megcsinálni, viszont egy bizonyos 
ígéret miatt megmakacsolja magát és a 
segítséget is elutasítja. Végül rájön egy be-
szélgetés kapcsán, mit kell tennie, hogy rá-
lépjen a mesteremberek útjára. Ez viszont 
nem minden, hisz a főszereplőink közt ez 
idő alatt szövődik egy szerelmi szál is.

Ami a történet valóságos 
alapját adja

Arita egy kisebb város, amely a kerá-
miaáruiról híres. Az első aritai porcelánáru 
a 17. században készült el, amit még csak 
fehér alapon kék festékkel készítettek, 
mint ahogy Jun is készíti az animében, 
később viszont már többféle festéket is 
használtak. A legnagyobb japán kerámiai 
vásárt, az Arita Ceramics Fair-t is itt rende-
zik meg minden évben április 29-től május 
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Ahogy a következőkben látszódni fog, 
az animét elsősorban a létező történelmi, 
turisztikai helyek igen részletekbe menő, 
valósághű ábrázolása miatt lehet kiemelni, 
melyeket némi romantikus drámai körí-
téssel igyekeztek érdekessé tenni. Így kell 
művészi reklámot csinálni! Hátradőlünk, és 
nem is gondolunk arra, hogy voltaképpen 
útifilmet/a helyi kultúrát népszerűsítő do-
kumentumfilmet nézünk.

Első rész

A Yakusoku no Utsuwa: Arita no Hat-
sukoi, ahogy címéből is kitűnik, Arita kerá-
mia-városának bemutatására készült, de a 
történet előterében két középiskolás diák 

5-ig. Több, mint 600 üzlet ad el ilyenkor ke-
rámiaárukat egy 4 km hosszú úton, ezért 
eléggé nagy tömeg lehet akkor ott.

A Genemon műhely, ami az animében 
is megjelenik, már közel 260 éves és ott 
készülnek a legszebb imari-i porcelánáruk. 
Az animében az is elhangzik, hogy a Ge-
nemon kemencét 30 évente újraépítik, és 
hogy több mester is dolgozik ugyanazon 
az edényen.

„a prefektúra megbízta a 
Pony Canyont, és a Seven 

Arcs stúdió készítésében (...) 
megjelent két rövid, körülbe-

lül 10 perces kisfilm...”



A Kyushu Kerámia Múzeumnak sok 
fajta porcelánja van a Saga prefektúrából, 
de leginkább aritai és imari-i porcelánokat 
találni benne. Ezen kívül a múzeumba ér-
demes ellátogatni, mert sokat tanulhat az 
ember az aritai porcelánkészítésről. A neve 
nem hangzott el a helynek az animében, 
ezért muszáj volt párszor megnézni, hogy 
ez tényleg az-e, de a képen is látszik, hogy 
a képkocka pont a főbejáratnál található..

A kőtábla, ami az iskola utáni képkoc-
kán van, „Tsutomu Osamu” - kanjikkal írva, 
hiraganával pedig „benshugakusha”, azaz 
Benshu Iskola és ez része az iskola mottó-
jának. Hogy a piros pontok az elején mik, 
arra végül nem sikerült rájönnöm, de a va-
lóságban is ott állnak a kőtáblán.

Hogy a folyó, amiben cserépszilánkok 
vannak, létezik-e? Hosszú keresgélés után 
arra is rátaláltam. Tényleg keresztülfolyik 
ez a folyó Aritán és tényleg benne találha-
tók a cserépszilánkok, bár nem olyan szé-
pek, mint ahogy meg lettek rajzolva. Ezek 
a szilánkok amúgy több hídnál is láthatóak 
Aritában. Az anime szerint az elrontott, hi-
bás darabokat vetették a folyóba készítőik.

Lehet, hogy csak rövid időre, de az Izu-
miyama Rokujizót, más néven a Hat Budd-
ha Szobrot is lehetett látni. Hogy miért 
pont hat? Mert a buddhizmusban a hatos 
egy varázslatos szám. Ezeket mikor először 
megláttam, ruhaszárítónak hittem, mert 
nincsenek sokáig képernyőn és távolról 
nehéz felismerni őket. Az animében 6:43-
kor jelennek meg.
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Az iskola, amibe Jun és Nao jár, úgy-
szintén létezik. És ez az Arita Műszaki Kö-
zépiskola. Itt többféle részleg van, mint 
például a kerámiai, tervezési, elektromos 
és mechanikai. Mi itt csak a kerámiai rész-
legbe kapunk betekintést, mert arról szól 
a történet, de a valóságban több is van itt, 
mint porcelánkészítés.



Végül az utolsó jelenet a Tōzan szen-
tély előtt történt, ahol érdekes módon 
a vasút a lépcső tetején megy el, de így 
legalább nem dadogtak tovább a fiatalok. 
A Tōzan szentélynek csak egy részét lát-
hatjuk a legvégén, mikor Nao várja, hogy 
a vonat elhaladjon. A szentély torii kapuja 
porcelánból készült, amit az aritai fazeka-
sok készítettek régen.

A történet röviden: Főszereplőink, 
Shouta és Rinko a kámforfa előtt nőnek 
fel. A múltban, mikor egy előadásra ké-
szültek, Rinko eléggé ideges volt és a fiú 
meg akarta nyugtatni őt, ezért elvitte 
az erdőbe, ahol együtt megtekintették 
Takeo szent kámforfáját, ami már több 
mint 3000 éves. A történet során pedig 
betekintést nyerhetünk, ahogy pár évvel 
később kicsit kiruccannak Takeóba két is-
merősük társaságában, és meglátogatják 
a Space and Science Múzeumot valamint 
a Takeo Onsen nevű fürdőt, aminek több 
éves rejtélyéről is beszélgetnek. De ezzel 
nincs vége, hisz a romantika ebből a műből 
sem hiányzik. 

A történet valós alapjai

Az elején, mikor Souta és Rinko elmegy 
az erdőbe, akkor megállnak a több mint 
3000 éves szent kámforfa előtt, ami nyá-
ron a valóságban még szebb, mint mega-
nimálva, viszont télen nem ilyen zöld. A fa 
belsejébe vezet egy lépcső, ahol a Takeo 
szentély található. Ez az óriási kámforfa 
japán 7. legnagyobb fája. Egyszer szívesen 
megnézném a valóságban is.
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Második rész

A Fuyu no Chikai, Natsu no Matsuri: 
Takeo no Ookusu című anime Takeo váro-
sát mutatja be, amit másképp a fák városá-
nak is hívnak. A területe háromszor akkora, 
mint Aritáé. A mai Takeo város több falu-
ból és kisebb városokból alakult ki.

„...Takeo no Ookusu című 
anime Takeo városát mu-
tatja be, amit másképp a 
fák városának is hívnak.”



A Saga Prefectural Space and Science 
Múzeumba ment később a négy fiatal, 
aminek a harmadik emeletén található a 
200 személyes planetárium. A planetárium 
szeretné megismertetni az emberekkel a 
megannyi csillagot és csillagképet az esti 
égbolton. A kivetítőjük egy fejlettebb 
3D-s vetítő. Ide is érdemes ellátogatni, ha 
egyszer az embert Saga prefektúrába veti 
a sorsa.

A Takeo Onsennek van egy különleges 
része is, amit Rinko és a barátnője meg is 
nézett. Ez egy misztikus kapocs a tokiói 
állomás és a fürdő között. Még régebben 
felfedezték, hogy a tokiói állomáson van 
8 állat a japán (eredetileg kínai) állatövi 
csillagjegyekből, de a maradék négyet egy 
ideig nem találták. Végül 2013-ban megta-
lálták a Takeo Onsen kapujában ezt a né-
gyet. Ez azért lehetséges, mert ugyanaz az 
ember tervezte, Kingo Tatsuno; ő rejtette 
el ezeket a szimbólumokat.

Anime - ajánló 16

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

látványosságokról, valószínű, hogy ezzel 
fogja kezdeni, mert ez egy nagyon szép 
és rejtélyes helye Takeónak. Itt minden 
évben megtartják a Takeo Onsen tavaszi 
és őszi fesztiválját. Az alsó képeken pedig 
a Tonosamayu fürdőrész látható, ahova 
Rinkóék mentek.

A planetárium után a fiatalok ellá-
togattak a Takeo Onsenbe (fürdőbe), 
aminek a szimbóluma a vörösre mázolt 
Romon kapu. Ott a Tonosamayu nevű hí-
res fürdőrészre mentek, ami a helyi Urak-
nak lett építve a 18. század környékén. 
Ha egy Takeóban élő embert kérdezel a 

Kiknek ajánlható az anime? Akik vágynak 
egy-egy nyugodt, rövid animére, nem vetik 
meg a romantikus vezérfonalat, persze ara-
nyos happy enddel, vagy akik egyszerűen 
egy animációs művészfilmre vágynak. Akik 
élvezik a gyönyörű, valósághű háttérani-
mációkat s végül, akik szeretnének pár új 
érdekességet megtudni Japán egyik törté-
nelmileg is jelentős tartományáról.

Hossz: 2 x 15 perc
Vetítés: 2016. 03. 12.

Műfaj: dráma, életkép, romantika
Stúdió: Seven Arcs

Rendező: Nishimura Junji
Értékelés:
MAL: 6,71
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