
 

 

 

Karácsonyi filmajánló 

 

 
Hesz Rebeka 

 

Az év utolsó hónapjában kivételesen nem könyveket, hanem olyan filmeket ajánlunk, amik 

megmutatják ebben a kapkodós, gyakran stresszes ünnepi időszakban, hogy a karácsony ugyan 

nem mindig tökéletes – és ezzel nincs is semmi gond. Összegyűjtöttünk néhány olyan mesét és 

filmet, melyekről úgy gondoljuk, hogy a megszokott karácsonyi hangulaton túl van valami 

plusz mondanivalójuk, kisgyermekeknek, serdülőknek és felnőtteknek egyaránt.  

 

 

Karácsonyi Krónikák (2019) 

A történet egy testvérpár, Teddy és Kate karácsonyával indul, akik meglehetősen nehéz 

helyzetből állnak az ünnepek elé: tűzoltó apukájuk csupán néhány hónapja halt meg, a gyász 

rátelepedik a családra, anyukájuk pedig ápolónőként keményen dolgozik a család eltartásáért, 

még karácsonykor is. A testvérek egyáltalán nem jönnek ki egymással, édesanyjuktól is 

elszigetelődnek, a fiú egyre inkább csak a bajt keresi, a kislány a múlt emlékeiből él. Egy 

kalandos fordulat után azonban leleplezik a Mikulást, akinek a gyerekeknek kell segíteni, hogy 

a karácsony menete visszaálljon a normális kerékvágásba. A film sokkal több egy ezerszer 

megírt „mentsük meg a karácsonyt!” történetnél, nagyon szívmelengető, vicces, gyerekek és 

felnőttek számára is egyaránt élvezetes filmélmény.  

 

Karácsonyi ének (1999) 

Charles Dickens jól ismert történetéből készült filmet kicsit idősebb gyerekeknek, inkább 

serdülőknek ajánlanánk. 1800-ban járunk, Londonban, ahol egy kapzsi, szívtelen öregember, 

Ebenezes Scrooge él egyedül. Egész életében csak a pénz érdekelte, így nincs is senkije, akivel 

az ünnepeket tölthetné. Karácsonykor azonban meglátogatják a múlt, a jelen és a jövő 

karácsonyi szellemei, akik egy időutazás során szembesítik őt életével és hibáival, és kap egy 

utolsó lehetőséget, arra, hogy átértékelje az életét, és nemcsak a saját, hanem környezete sorsát 

is megváltoztassa. 

A történet üzenete Dickens óta teljesen időtálló és elgondolkodtató, nagyobb gyerekekkel 

igazán érdekes beszélgetéseket szülhet. A történetből készült egy 2009-es animációs film is, 

egészen egyedülálló látványvilággal, a gyerekeket ez lehet, hogy jobban megfogja (ez a film is 

12-es besorolású). 

Természetesen, ha valaki inkább az irodalmi műfajt preferálná, az eredeti könyv is nagyszerű 

társ lehet egy téli estén – akár ajándékként is.  

 

 

 

 



Az élet csodaszép (1946) 

Utolsónak egy igazi klasszikust hagytunk: az 1946-os filmet az Amerikai Filmintézet 

beválasztotta minden idők 100 legjobb amerikai filmje közé – nem véletlenül.  

A történet szerint karácsony este a főszereplő George Bailey lába alól kicsúszik a talaj, úgy érzi 

helyzetéből öngyilkosság az egyetlen kiút. Az égben felfigyelnek a kétségbeesett emberre, és 

egy őrangyalt küldenek le, hogy megmentse őt. Clarence, a mennybéli küldött sajátos módszert 

alkalmaz: megmutatja, Bailey mennyi mindent tett városáért, és milyen sivár hely lenne az ő 

áldozatos tevékenysége nélkül.  

Nem csak a címe, de maga a film is csodaszép, a fekete-fehér műfaj lehet, hogy a kisebb 

gyerekeket nem köti le még túlságosan, de kicsit idősebb gyerekeknek biztosan maradandó 

filmélmény lesz! 

 

 


