
A karácsonyfa-díszítés Nagy-Britanniában 
 

1. Albert herceg és a karácsonyfa-díszítés  

Nagy-Britannia királynője Viktória 1840-ben kötött 
házasságot a német Albert herceggel. Amikor Albert 
herceg Londonba költözött, hozott magával egy német 
hagyományt, ami addig ismeretlen volt Britanniában.  Ő 
magával hozta a karácsonyfát és a fa díszítésének vagy 
dekorálásának hagyományát.  

A karácsonyfa brit hagyománnyá vált 1841-ben amikor 
ezen újság ábráján egy házaspárt mutattak be 
családjukkal a feldíszített karácsonyfa körül.  

Most már Nagy-Britannia szinte minden otthonában van 
karácsonyfa, és behozatala illetve dekorálása része a 
karácsony előtti hagyománynak.  

 

2. A karácsonyfa és a karácsonyfa-díszítés története  

A karácsonyfa-díszítés szokása valószínűleg az európai druidák kereszténység előtti pogány 
vallásából ered. 

Gyakran visszavezetik a kereszténység előtti feltételezett 
rítusokban található örökzöld fák szimbólumára, főként a Donar 
tölgyfa és Szent Bonifác történeteiben. 

A karácsonyfa és a karácsonyfa-díszítés hagyománya 
Németországban fejlődött ki, előzményét vissza lehet vezetni a 
16. esetleg a 15. századra. Németországon kívül a 19. század 
második felében vált népszerűvé, miután a brit királyi család 
meghonosította Londonban és azután elterjedt szerte Nagy-
Britanniában, majd az egész világon. 

A fát eredetileg ehető díszekkel, többek között almával, dióval és 
datolyával díszítették. A 18. században kezdték el a karácsonyfát 
megvilágítani gyertyákkal, amelyek helyébe később elektromos 
karácsonyfa izzók kerültek. Manapság sokféle karácsonyfadísz 

létezik, mint például szaloncukrok, szalagok és gömbök. A fa tetejére angyalkát vagy csillagot lehet 
helyezni, ami az angyalok seregét vagy a betlehemi csillagot ábrázolja Jézus születése történetből. 



3. A fadíszítés újabb szokása 

Britanniában egy új kezdeményezés indult. Ez lehet, hogy el 
fogja távolítani a karácsonyfa-díszítés hagyományát a 
kereszténységtől, amely magába fogadta azt több száz évvel 
ezelőtt. 

A "Fadíszítés napja" 1990-ben indult el. Néhány londoni 
platánfát öltöztettünk díszbe a Shaftesbury sugárút és a High 
Holborn kereszteződésénél Covent Garden-ben, bemutatva 
ezzel, hogy minden fa számít! Azóta országszerte csoportok és 
egyének sokasága öltözteti díszbe fáit, mindig december első 
hétvégéjén. 

A fadíszítés célja a karácsonyi ünnepség ösztönzése a 
nagyvárosban és vidéken, az utcán és a falusi zöld területeken, bárhol a közterületeken. 

Ez kihangsúlyozza a fák iránti felelősségünket, és emlékeztet minket óriási kulturális és környezeti 
fontosságukra.  

A fadíszítés sokféle hagyományon alapul, szerte a világból és az év különféle szakaszaiból. 

Igyekezzünk megszervezni saját lakóhelyünkön a közösségi ünneplést! Ez az interkulturális 
közösségi kifejezése a természet iránti szeretetünknek kifejeződhet mesemondásban, táncban, 
zenében, szalagok, fények és egyéb díszek felakasztásában- mindenben, ami felhívja a figyelmet a 
fákra, amelyek létét természetesnek vesszük - jó kezdetként a feléjük irányuló 
felelősségvállalásunkhoz. 

4. A londoni karácsonyfa 

A képen egy hatalmas karácsonyfa látható London 
központjában. Gyönyörűen fel van díszítve és már 1947 óta 
minden évben itt áll. 

Norvégia minden évben egy karácsonyfát ajándékoz 
Londonnak a két ország közötti barátság jelképeként és hálából 
azért, ami segítséget kapott Norvégia a britektől a második 
világháború alatt. 

A masszív fát különös gondossággal szállítják minden évben 
Norvégiából Londonba, ahol karácsonyi fények százaival 
díszítik fel. 

A karácsony előtti napokban minden évben sok londoni és 
velük együtt sokan más országok polgárai közül gyűlnek össze 
a fa alatt, hogy hagyományos karácsonyi dalokat énekeljenek, 
amelyeket Christmas Carol-nak hívnak. 



 

5. Hogyan terjedt el a karácsonyfa-díszítés szokása szerte a világon?  

A manapság általunk ismert karácsonyfa Németországban született, 
onnan először Nagy-Britanniában, majd az egész világon elterjedt. 

Oroszországban a nagy októberi forradalom (1917) után nem sokkal 
betiltották, később újévi faként újra engedélyezték. 

Ezen a képen egy hong-kongi karácsonyfa látható. 

 

 

6. Karácsonyi énekek 

A karácsonykor énekelt speciális dalok neve Christmas 
Carol. 

Sok londoni számára a Trafalgar téri karácsonyfa és a 
karácsonyi éneklés a visszaszámlálás kezdetét jelenti 
karácsonyig. 

Sok szervezet, kezdve az általános iskoláktól egészen a 
világhírű Battersea-beli kutya- és macskamenhelyig 
kórusokat szervez, amelyek adományokat gyűjtenek. 


