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HAYAO MIYAZAKI: SPIRITED AWAY (CHIHIRO ÉLETE) – ÉRTELMEZÉS 

 

Ahogyan azt mondják: “A Disney-filmek megérintik a szívet, de a Studio Ghibli-filmek a 

lelket." Bármilyen szentimentális is ez az elmélet, egyben meglátásom szerint találó is. 

Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy az filmrajongók szerte a világon azt vallják, 

hogy Hayao Miyazaki Spirited Away című filmje minden idők legjobb animációs filmje. 

Japánban való megjelenésének 15. évfordulóján a „Sen to Chihiro no Kamikakushi’’ 

(magyar változatban Chihiro élete) továbbra is érintetlen marad a spirituális, a 

realisztikus, fantasztikus világa és az emberről és társadalomról mutatott képe miatt. 

Miyazaki volt a géniusz, aki ezeket a birodalmakat egyensúlyozta, és nyugdíjba vonulása 

óta továbbra is a Spirited Away-t tekinti élete remekművének.  

 

 

A film posztere  

 

A Spirited Away Chihiro Ogino, egy tízéves kislány történetét meséli el, aki miközben új 

városrészbe költözik, véletlenül belép a Kami (a japán Shinto néphiedelem szellemei) 

világába. Miután a szüleit Yubaba boszorkány disznókká változtatja, Chihiro Yubaba 
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fürdőházában vállal munkát, hogy megtalálja a módját, hogy kiszabadítsa magát és 

szüleit, és visszatérjen az emberi világba. 

Miyazaki egy interview során azt nyilatkozta, hogy barátjának, Seiji Okuda 

producertársának tízéves lányára alapozva alkotta meg Chihiro karakterét. Ezt szem 

előtt tartva, és egy átlagos tíz éves lány bájos és kevésbé bájos tulajdonságaival játszva, 

készítette el a filmet, bármely életkorú néző számára. Sok férfikritikus mogorva és 

elkényeztetett lányként írta le Chihirót, és továbbra is ennek írja le. Ez aligha igazságos 

kritika, és nem is pontos. Amikor találkozunk Chihiróval, elűzték otthonától és 

mindentől, amit tud, hogy egy új városban éljen. Csak egy csokor marad számára 

emlékül a barátairól. "Az egyetlen alkalom, amikor kaptam egy csokrot, és ez egy 

búcsúajándék. Milyen lehangoló” mondja. Pontosan ez az, amiért olyan jól rezonál 

minden korosztály számára, és ezért érezhető Chihiro karaktere olyan igazinak. Hiszen 

manapság milyen gyakran mondhatja az ember, hogy egy filmet tényleg a közönség 

gyönyörködtetésére készítettek, nem pedig pénzért vagy a mainstream média számára? 

 

 A történet nagyban ellentmond az ismert clichéknek, mivel a cselekmény során Chihiro 

nem kénytelen legyőzni a nagy gonoszt, vagy "mogorva" lényből jó lánnyá válni. A film 

sokkal több ennél, okkal hiszen, ez egy film az őszinte fejlődésről. Miyazaki megmutatja, 

ahogyan a főszereplő lassan kényszeríti magát, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez, 

mindvégig nyitott maradva az előtte álló feladatokra, melyekkel csendesen, amennyire 

csak tud, megbirkózik. A tény, hogy a film forgatókönyv nélkül készült, csak tovább 

fokozza Chihiro természetes evolúcióját: „Még nincs kész a történet, amikor elkezdünk 

dolgozni egy filmen” mondta egyszer Miyazaki. "Nem én csinálom a filmet. A film 

elkészíti önmagát, és nincs más választásom, mint követni." Ehelyett az egész csapatnak 

lépésről lépésre meg kell élnie a karakter valóságát, és ezáltal érezni az intuíciót. 
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Interpretációk szerint a szellemvilág a régi Japánt képviseli, amelyik az új Japánnal, 

Chihiro és családja "igazi" világával küzd. Ebben az esetben a történet erkölcse az, hogy 

Chihiróhoz hasonlóan Japánnak is meg kell tanulnia, hogy a múlt és a jelen világa is 

létezhet egymás mellett, de alkalmazkodnia és változnia kell. Vannak, akik a filmben a 

durva kapitalizmus és spiritualitás ellentétes erőit vélik meglátni: Chihiro városokat 

költöztet, mert apjának új munkája van. Útjuk során, az apja megjegyzi, hogy folyót 

akarnak ereszteni ott, de nem tették, helyette egy sikertelen pénzkereseti vállalkozást 

építettek. Egy interview 2006- ban készült nyílt interview során, többen azzal a 

kérdéssel fordultak a Studio Ghiblihez, hogy mi a jelentősége annak, hogy a film elején 

Chihiro szülei disznókká változtak. Azt válaszolták, hogy az átalakulás azt tükrözi, 

hogyan váltak az emberek disznókká az 1980-as évek japán buborékgazdasága során, 

amit 1991-es összeomlás követett, és ha valakiből disznó lesz, fokozatosan olyan lesz a 

teste és lelke, mint egy disznóé, ami nem csak a fantáziavilágra vonatkozik. 

 

Amit bármely korosztályból bárki felfedezhet a Spirited Away-ben, az a filmben 

megjelenített egyensúly fontossága. A rossz indítékok ellenére a történetben nincs 

gonosz karakter. Mindenkinek megvan a jó oldala vagy lehetősége a jóra még Yu-

baabának a történet „fő gonoszának” is, amely abban nyilvánul meg, hogy van egy 

jólelkű ikertestvére, ezzel megjelenítve, hogy a kinézet gyakorlatilag nem számít, hiszen 

minden létező emberben fellelhető a jó. Ez az elmélet a film egyik jelenetében nagyon jól 
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van bemutatva, mégpedig amikor Chihiro a fürdőházban azt a feladatot kapja, hogy 

tisztítson meg egy sárral beborított „szörnyet”. Miután ezt elvégzi, a sár alól elő kerül 

egy „kawa no kami1”, a "folyó istene". Az egyensúly ellentéte a túlzás, és ugyan ahogy a 

szülők disznóvá válásáig esznek, vagy a fürdőházban megnyilvánuló kapzsiság és 

gazdagság, is felnagyítva jelenik meg, melyből semmi pozitív nem származhat, a 

rövidebb jelenetek és a mellékszereplők sorai közt olvasva felfedezhető az utalás erre az 

elméletre. ebből. Az érzékeny spirituális és érzelmi üzenetek átadása a Spirited Away-t a 

japán történelem legtöbb bevételt hozó filmjévé tette. Lényeges, hogy Miyazaki ezzel a 

filmmel százezreket ismertetett meg a Studio Ghibli filmjeivel, akik egyébként talán 

soha nem fedezték volna fel az animációs intézményt. Számomra Spirited Away 

megmutatta, milyen lélegzetelállító, szívhez szóló és komoly animáció tud lenni: a 

tanulságokat, amelyeket a Pixar, a Disney és más mainstream animátorok 15 évvel 

később sem tudtak igazán felismerni. 

 

 

 

Forrásaim:  

                                                      
1 A Shinto néphiedelemben a folyók istene, habár minden folyónak megvan a saját 
istene, õ minden folyó ura. 
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https://atlasmythica.com/kawa-no-kami-japanese-river-god/ 

https://bigthink.com/high-culture/studio-ghibli/ 

https://www.rogerebert.com/far-flung-correspondents/chihiros-journey-analyzing-

spirited-

awayhttps://www.researchgate.net/publication/342106677_MORAL_VALUES_IN_HAY

AO_MIYAZAKI%27S_SPIRITED_AWAY_A_SOCIOLOGY_OF_LITERATURE_APPROACH 
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