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Bár sokan azt hinnék, 

hogy a szerelmesek 

napján történik a leg-

több lánykérés, a ta-

pasztalat mást mond. 

Nálunk inkább kará-

csony, szilveszter kör-

nyékén a legnagyobb 

a kereslet a foglalógyű-

rűkre, Bálint-napra meg 

inkább divatékszereket 

kapnak a nők. Beindul 

lassan ilyenkor a karika-

gyűrű-kereslet is, amely 

viszont nem feltétlenül 

karika, sőt, az sem biz-

tos, hogy arany.

Az egyik marosvásárhe-
lyi ékszerésznél jártunk 
szerelmes szokások után 

kutatva. Lüdke Zoltán lassan 
harminc éve van a szakmában. 
Ő úgy látja, nincs akkora divat-
ja a Valentin-napi lánykérésnek 
nálunk, inkább divatékszereket 
és ezüstöt vesznek erre az al-
kalomra a férfiak, aranyat ke-
vésbé. „Két foglalógyűrűt adtam 
el januárban összesen, úgyhogy 
nem mondhatom, hogy a szerel-
mesek napja a legnagyobb lány-
kérő nap. Nálunk a legtöbb fog-
lalógyűrű karácsony és szil-
veszter között kelt el, úgy látom, 
leginkább a szilveszteri bulin, 
egy évforduló apropóján kérik 
meg a lányok kezét általában” 
– mondja az ékszerész, mi-
közben mutogatja is, hogy mi-
lyen lánykérő gyűrűk divatosak 
manapság. 

Nincs vége az aranykornak?

Általában egy vékony kari-
ka egyetlen kővel – természe-
tesen ez a legnépszerűbb mo-
dell, de így is sokféle válasz-
ték van. A többköves modellek 
már csak azért sem népszerű-
ek, mert nem lehet nagyon vál-
toztatni azok méretét. Márpe-
dig a férfiak általában tanács-
talanul térnek be az ékszerész-
hez, nem tudják, milyen mére-
tet vásároljanak, és megkér-
dezni sem tudják, mert a lány-
kérés meglepetés szokott lenni. 
Bár a sárga és a fehér arany ára 
ugyanaz, az esetek 80 százalé-
kában a sárgát keresik – tudjuk 
meg. „Kicsit nagyobb a keres-
let a fehéraranygyűrűkre, mint 
mondjuk tíz évvel ezelőtt, de 
még mindig a sárga a nyerő leg-
több esetben. Külföldön például 
fele-fele az arány a sárga arany 
és fehérarany keresletének, s 
azt tapasztalom én is, hogy sok 
esetben pont a külföldről haza-
térők keresik a fehéraranyat” 
– osztja meg tapasztalatait ve-
lünk az ékszerész. Hozzáteszi, 

ezeknek a daraboknak 190 lej 
grammonkénti egységára, így 
az eljegyzési gyűrűket egy 350 
lejtől 1000 lejig terjedő árská-
lán lehet megvásárolni. Leg-
gyakrabban szintetikus kő ke-
rül beléjük, cirkónium, de ter-
mészetesen drágakövet is le-
het tetetni egy kinézett darab-
ba. „Általában egy kisebb gyé-
mántkő kerül ilyenkor a gyűrű-
be. A drágakövek ára sok min-
dentől függ, a tisztaságától, a 
nagyságától függően igen széles 
skálán mozog, de aki megenge-

di magának, az is egy olyan 200 
euró körülit szokott választani. 
De ez sem olyan gyakori, hiszen 
egy további, akár másfél gyűrű-
nyi kiadást jelent” – teszi hozzá 
a szakember.

Földrepedés a karikagyűrűben

Az ékszerészetekben most 
kezdődik a jegygyűrűvásárlá-
sok időszaka is. Nagyanyáink 

idejében a jegygyűrű vagy kari-
kagyűrű egyet jelentett az egy-
szerű aranysárga karikával, 
szinte minden jegyességbe és 
házasságban élő ilyet hordott. 
Ma azonban már nem ilyen mo-
noton a helyzet, a választék ha-
talmas, van igény a különleges-
ségekre is. Míg azonban az el-
jegyzési gyűrű kiválasztása 
többnyire magányos feladat, a 
vőlegény egyedül dönti el, mi-
lyen ékszerrel kéri meg szerel-
me kezét, a karikagyűrű már 
közös ízlést tükröz.

Lüdke Zoltán kérésre több 
száz típust is tud mutatni, van-
nak domborúak, féldomború-
ak, laposak, mintásak, véset-
tek, kövesek, fehéraranyból és 
sárga aranyból készültek, de 
kombinált darabok is. A vá-
laszték hatalmas, és folyama-
tosan jönnek az új modellek 
is. Az ékszerész azt mond-
ja, náluk a legtöbb pár a fehér-
arany, sárga arany valamilyen 

kombinációját választja, de bi-
zony még a nagyanyáink ked-
velt szimpla sárga aranyára is 
van kereslet. Nemcsak a hagyo-
mány tisztelete miatt választ-
ják azt a klasszikus darabot, 
hanem azért is, mert változtat-
ható a mérete. Nagyon sok ka-
rikagyűrűben van kő, a férfia-
kéba ritkábban kerül, de akár 
azokban is előfordul, márpedig 
azoknak a daraboknak a mére-
te nem változtatható, ha a vise-
lőjük meghízik, lefogy, már nem 
lesz jó a gyűrűje – magyaráz-
za az ékszerész. Majd megmu-
tatja az egyik bestseller dara-
bot: egy fehérarany csík a sár-
ga aranyban. A mutatós gyűrű-
párt már csak azért is szeretik, 
mert elég kis súlyban kijön, így 
az olcsóbb kategóriába tartozik. 
„Pár éve, amikor bejöttek di-
vatba a vésett darabok, nagyon 
szerették, de a technikája mi-
att nem olcsó, így most háttér-
be szorult. Most a legtrendibb 
a földrepedésmintázat, úgy hív-
ják, Szahara-minta, de ez az 
egyik legdrágább is, talán ép-
pen ezért nincs keletje” – mu-
tat rá az ékszerész, majd ké-
résünkre elmagyarázza, hogy 
ezt a mintázatot egy bizonyos 
lézervéső géppel tudják elérni, 
s amellett, hogy a gép működ-
tetése is drága, nagy a veszte-
ség is, amit kivésnek belőle, azt 
nem lehet visszanyerni. Annak 
a típusnak 270 lej grammja, így 

egy jegygyűrűpár 3500-4000 lej-
be is kerülhet, míg a szimplább 
párost 2000 lej körül is meg le-
het vásárolni, a nagyon vékony, 
nagyon egyszerű gyűrűk pedig 
már 1500 lejből is kijönnek.

Sokszor nehéz a közös nevező

Kérdésünkre Lüdke Zoltán 
azt is elárulja, hogy bizony nem 
egyszerű általában egy jegyes-
párnak kiválasztani a jegygyű-
rűt, átlagosan egy órát bizto-
san eltöltenek az ékszerészet-
ben, de van eset, amikor há-
romszor-négyszer visszajön-
nek. „Mindenki úgy jön be, hogy 
a nőnek kell tetsszen a gyűrű, a 
férfinak úgyis mindegy, de bi-
zony van, amikor éppen a férfi-
val nehezebb zöld ágra vergőd-
ni, ő az, aki köti az ebet a karó-
hoz” – meséli. Hozzáteszi: az ő 
ékszerészetükben volt már ar-
ra is példa, hogy összevesztek 
jegyespárok a gyűrű kiválasz-
tásán, volt olyan is, amikor két 
teljesen különböző gyűrűt ren-
deltek meg, de az is megtörtént, 
hogy a nő náluk rendelte meg 
a karikagyűrűjét, a férfi pedig 
valahol máshol. „Én megértem 
őket is, sok van, nehéz válasz-
tani, s jó esetben egy életre vá-
laszt az ember jegygyűrűt, fon-
tos, hogy tetsszen mindkét fél-
nek” – véli a szakember.
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Ilyenkor kezdődik a jegygyűrűvásárlások időszaka

Bálint-nap az ékszerésznél

Vékony karika egy-két kővel. Lánykérésre leginkább ilyen darabokat keresnek

Karátok és ötvözetek

Az arany tiszta állapotban igen nyújtható, lágy fém, akár 0,0001 
mm vékony fólia is készíthető belőle (aranyfüst), ez 24 karátos, ír-
ja a Goldwear.hu. Az ékszerészetek viszont különböző fémekkel 
készített ötvözeteit használják: ezüst vagy réz hozzáadásával 18 
(75% arany) és 14 (58.33% arany) karátos ötvözeteket készíte-
nek, ezek szilárdabbak, kopásállóbbak, megmunkálhatóbbak. Az 
arany palládiummal készített ötvözete a könnyű fehérarany, a pla-
tinával alkotott ötvözete pedig a nehéz fehérarany.

Lüdke Zoltán lassan harminc éve van a szakmában
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