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Hiszékenységi adó 
 
Szeptember közepén a nyugdíjasklub tagjaival 
szép és tartalmas tengerparti nyaraláson vettem 
részt Törökországban, Alanyában. Tizenhat tagú 
társaság voltunk, csaknem mindnyájan ismertük 
egymást, jól éreztük magunkat. 

Persze, ha ennyi nő összekerül, mindenki ar-
ról beszél, mi szépet látott a boltokban, mit éri 
meg venni, ki kinek, mit visz haza ajándékba. 

Az idegenvezetőnk tájékoztatott bennünket, 
hogy ékszert, bőrkabátot, bőrdíszműveket ne 
vegyünk, csak az általa megadott helyen. Ez bi-
zonyos mértékig üzleti fogásnak tűnt. Volt, aki 
betartotta a tanácsot, volt, aki nem. Ez utóbbiak 
közé tartoztam én is, meg mások is, nem tudom, 
ők milyen eredménnyel. 

Városnézés közben az egyik ékszerboltban 
megláttam egy ízlésemnek megfelelő együttest. 
Fülbevaló, gyűrű és nyakláncra való kis éremből 
állt. Piciny, könnycsepp alakú, élénkzöld, sma-
ragdnak tűnő kő, apró fényes, színtelen cirkóni-
ummal körülrakva. Mindez ezüst foglalatban. 

Egyik délután elhívtam magammal egyik 
klubtársnőmet az üzletbe, hogy mondjon véle-
ményt a kiszemelt ékszerről, mert neki is hason-
ló ízlése van ezen a téren, mint nekem. El is jött, 
neki is tetszett az általam kiválasztott készlet, 
bár ő inkább a nagyobb kövekből állót választot-
ta volna. Én kisarcú, kistermetű vagyok, nagy-
méretű ékszereket nem szoktam viselni.  

Az üzlet riasztóberendezéssel volt ellátva, az 
ékszerek gondosan lezárt üvegszekrényekben 
helyezték el, a rájuk eső fénysugár megvilágításá-
ban szinte kápráztatták a szemet. Felfedeztünk 
egy finom művű, kis ezüst karkötőt is, amelyen 
ugyanaz a mintájú zöld köves díszítés volt, mint a 
már kiszemelt készleten. Barátnőm nógatott, 
hogy azt is kérjem ki a szekrényből, legyen teljes 
az együttes. Eredetileg annak megvásárlása nem 
volt szándékomban, de csábított az adott lehető-
ség. Furdalta azonban az oldalamat, hogy ha a 
kövek valódi smaragd drágakövek, miért rakják 
ezüst foglalatba, hiszen azokat aranyba, vagy fe-
hér aranyba, netán platinába szokták beledolgoz-
ni az ékszerészek. Megkérdeztem hát az elárusí-
tótól, akivel oroszul egészen jól megértettük egy-
mást. Azt válaszolta, hogy valódi smaragd kövek-
ről van szó, csak a csiszolásuk nem első osztályú 
(bár a fényük tökéletes volt) és ezért olcsóbbak. 
Még azt is elmondta, hogy az ezüst, amibe beleil-
lesztették, úgy van kezelve, hogy ne feketedjen 
meg, mint általában idővel az ezüst, hanem min-
dig olyan fénye maradjon, mint a fehéraranynak. 
Bizonyságul még mutatott is nekünk klasszikus 

ezüst ékszert és fehéraranyat is. Összehasonlítva 
láthattuk, hogy a fehérarannyal azonos a válasz-
tott ékszerek színe és fénye. Hittem az állításá-
nak, ráálltam az üzletre, most már csak az alku-
dozás következett. Számítógépében kikereste az 
egyes darabok árát külön-külön, majd összeadta. 
A kijövő összegből leengedett 65 eurót, majd ké-
résemre még 20 eurót. Így lett a komplett készle-
tem ára karkötővel együtt 200 euró. Azt mondta, 
hogy azért enged le az árból, mert már a szezon 
vége van, két hét múlva bezárja a boltot. Tanúsít-
ványt is írt róla az üzletes, feltüntette az árat, to-
vábbá azt, hogy valódi smaragd drágakövekről és 
köréjük rakott Swarovski kristályokról van szó. 
Mindezt az üzlet pecsétjével és aláírásával is el-
látta. Mondta, hogy bárminemű reklamációval 
bármikor visszamehetek hozzá. 

Örültem a szép ékszereknek. A barátnőm azt 
tanácsolta, hogy inkább ne is beszéljek a vásárlá-
somról a többieknek, mert mindenki csak irigy-
kedni fog rám. A szobatársamnak azért megmu-
tattam, de nem volt tőlük elragadtatva. Ő egy 
magas dekoratív hölgy, inkább a nagyméretű 
ékszereket kedveli. Én viszont meg voltam elé-
gedve a vásárlásommal. 

Aztán véget ért a nyaralás és hazajöttünk. 
Egy hónap múlva városomban megrendezték 

a Simon-Júda vásárt. Szokásomhoz híven végig-
néztem a kínálatot. Megálltam egy ezüst éksze-
reket kínáló hölgy üvegfedelű asztala előtt is. Mit 
látok?! Az én törökországi ékszer együttesemet, 
karkötő nélkül. Teljesen azonos, csak a vásári 
gyűrűnek még a két oldalán is voltak apró cirkó-
nium kövek, az enyémen pedig csak a zöld kő 
körül. Kérdezem az elárusítónőt, hogy smarag-
dok-e az ezüstbe foglalt kövek. Azt válaszolta: 
„Á, dehogy, csak a cirkónium van smaragdszínű 
zöldre festve. A készlet ára 46,90 euró.” Már-
mint a fülbevalók, a gyűrű és a nyakba való kis 
érme – karkötő nélkül. Így hát mintegy 130–140 
eurót ráfizettem a török árusnál. Hiszékenységi 
adó! 

Kölcsey Ferenc unokaöccséhez, Kölcsey Kál-
mánhoz írt Parainesise jutott eszembe, amely-
ben inti unokaöccsét, hogy tanuljon meg „való 
nagyságot hiú ragyogványtól megválasztani…” 
Persze, tudom, hogy itt egyáltalán nem ékszerek-
ről van szó, csak éppen arra gondoltam, hogy 
jelen esetben a „hiú ragyogvány” engemet is 
megtévesztett. No, meg Szenes Iván és Horváth 
Jenő közös szerzeményében, A szabin nők elrab-
lása című zenés játékban is ezt éneklik: „A hamis 
gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s 
ez még nem boldogít.” 

Természetesen itt is átvitt értelemben hang-
zik el, mégis úgy éreztem, nekem is szól. 

Mindezek ellenére most is örülök a szép ék-
szereknek.  


