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Karikagyűrű kisokos 
Füzetünkben megválaszoltunk néhány rendszeresen felmerülő kérdést, és emellett 
összegyűjtöttünk néhány érdekes információt, hogy megkönnyítsük Nektek a jegygyűrű 
választást.  

 

Reméljük, hasznosnak találjátok füzetünket.:-) 

Jó olvasást kívánunk! 

Ékszergyár Csapat 

 

 

 

 

A karikagyűrű története 

A karikagyűrűk már az ókor óta kedvelt szimbólumai a férfi és nő között kötődő, életre szóló 
szövetségnek. A kör forma, a végtelen el nem múló, örökké tartó szelemet, és az 
állandóságot szimbolizálja.  

Hazánkban a XIX. századtól kezdve - a többi ajándékot kiszorítva - a férfiak jegyajándékként 
egy gyűrűt adtak szívük hölgyének, így pecsételték meg házasulási szándékukat (ez a gyűrű 
általában ezüstből készült, szív alakú fejrésszel és kővel, kövekkel volt díszítve). E gyűrűt 
csak a hölgy viselte, - az is előfordulhatott azonban, több kérő esetén, hogy a hajadon addig 
több ilyen gyűrűt is viselt, amíg nem választotta ki az igazit a kérők közül. Utána már csak a 
vőlegénye gyűrűjét hordhatta. 

Az esküvőgyűrű pedig a ma ismert karikagyűrű, amit mind a ketten az esküvőtől viseltek, ez 
a házassági szertartás szimbóluma is lett. Akkoriban sima egyszerű féldomború fazonú 
arany gyűrű volt, belső felére a házastárs nevét, esetleg az esküvő dátumát vésették.  

Később a karikagyűrűket már az eljegyzéstől kezdve kezdték el viselni. Az esküvő után 
pedig átkerült a másik kézre. 

Jelenleg is ez a hagyomány él. A férfi általában egy egyszerűbb egyköves gyűrűvel kéri meg 
szeretett hölgyét. Amit a menyasszony a megkérés pillanatától visel. A karikagyűrűket együtt 
választják ki, és az eljegyzési ceremóniától mindketten viselnek. 
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Melyik kézen szokták hordani a karikagyűrűket? 

A hagyományok általában a hétköznapi élet logikus „józan paraszti ész” diktálta szokásaiból 
erednek, alakulnak ki. Így van ez a karikagyűrű viselési szokásánál is.  

A régmúlt korokban, mások voltak a tisztálkodási szokások. Ezért a kéz ujjaihoz is különböző 
tevékenységeket rendeltek. A kéz negyedik ujja, lett az a tiszta ujj, amit a szerelem és a 
házastársi összetartozás szimbólumának állandó viselésére kineveztek. (A középső ujjon pl. 
akkoriban, aki ilyen gyűrűt viselt az megvetést váltott ki, mivel ott karikagyűrűt csak az 
örömlányok viseltek) 

Bal kéz gyűrűs ujján hordták és hordják a mai napig, az esküvőig, majd ez az esküvőn 
átkerül a jobb kéz gyűrűs ujjára. Ezek a hagyományok azonban, nem kőbe vésett szabályok, 
ha egy pár másik kézen, netán nem a gyűrűs ujján szeretné hordani, azon manapság már 
senki sem botránkozik meg. 

Mi is arra bátorítunk minden párt, hogy az ékszerek területén is bártan fejezzék ki 
Önmagukat.  

 
Élettani hatások 

Az arany még ötvözött formában is kedvező hatással van szervezetünkre (selymessé teszi a 
bőrt, serkenti a vérkeringést, jót tesz az ízületeknek, nyugtatóan hat az idegrendszerre<). 
Egy életen át tartó viselésnél, ez nem mellékes szempont (pl. a sárga és vörös színű 
aranyban ezüst és réz ötvözők vannak, amely fémek szintén kedvező hatással bírnak 
szervezetünkre). Az ezüst baktériumölő hatását már az ókor óta ismeri az ember, ezért 
tartották az ivóvizet ezüst edényekben. Az ezüst étkészletek pedig jó hatással voltak a száj 
és ínybetegségekre (gyerekeknek a fogzás időszakában pl. ezüst kanalat adtak rágcsálni). 

A réz elengedhetetlen építőeleme szervezetünknek. Az ezüsthöz hasonlóan kiváló 
baktériumölő hatása is van.  

 
Mire érdemes figyelnünk a karikagyűrű vásárlásnál? 

Állandóan hordott ékszernél a tartósságot, az anyag vastagsága biztosítja. Azonban nem 
elég azt megnézni, hogy a gyűrűnk felülről nézve milyen széles (1. ábra), nézzük meg 
oldalról is az anyagának vastagságát (2. ábra). Tartósságát is ez a vastagság garantálja, ha 
azt szeretnénk, hogy a gyűrű kereksége ne deformálódjon, ajánlott ezt minimum 1,4 mm 
vastagra kérni (ezt tolómérővel lehet pontosan megmérni). Tájékoztathat minket a gyűrű 
súlya is, de ehhez figyelembe kell venni a gyűrűsín szélességét (1. ábra), és a gyűrű 
méreteit is. pl. 5-6 mm széles átlagos méretű gyűrűpár esetében 8-10 g súly az ideális. 

 

 

 

 

1.  ábra         2. ábra 
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Mi a különbség a fehér, sárga és a vörös arany között? 

Aranytartalmuk azonos - attól függően hány karátosak - az ötvöző agyagokban, illetve 
azoknak az arányaiban van eltérés, ez okozza a színkülönbségeket. 

A sárga aranyban színtiszta réz, és színtiszta ezüst van, mint ötvöző anyag. Az ezüst 
magasabb arányban, mint a réz, ezért világosabb és sárgásabb a színe. 

A vörös aranyban szintén színtiszta réz, és színtiszta ezüst van, azonban magasabb a réz 
aránya, emiatt lesz vöröses a színe (mivel a színréz vörös). 

A fehéraranyban nikkel, vagy palládium és ezüst van ezért lesz a színe szürkésfehér. 

Ha fehérarany gyűrűket szeretnénk csináltatni, csak fehéraranyat lehet beadni hozzá 
törtaranyban? 

Nem. Ahogy azt az előzőekben írtuk, az arany karátszáma számít és nem a színe (mert a 
különböző színű, de azonos karátszámú aranyakban azonos az aranytartalom). Ha 14 
karátos fehérarany gyűrűket szeretnénk csináltatni, adhatunk hozzá sárga vagy vörös színű 
aranyakat, az ékszerészek csak a karátszámát vizsgálják meg (a színe nem számít, mert 
újra lesz ötvöztetve a készítésnél). Ha magasabb a beadott aranyunk karátszáma, mint 
amilyet csináltatni szeretnénk, akkor azt átszámítják nekünk, és így kevesebb súlyban kell 
hozott aranyat beadnunk. 

Karikagyűrűbe szokás követ tenni, ha igen milyet? 

Manapság már nincsenek szabályok, hogy mit illik, és mit nem. A kövek a karikagyűrűben 
általában jelképeznek valamit pl. a jegybenjárás idejét (3 év 3 fehér kő). Inkább a hölgyek 
kedvelik a karikagyűrűjükben és főleg a fehér köveket, az urak inkább kő nélkül kérik ugyan 
azt a fazont. 

Az esküvő utáni években szokás kerek (10.,20., 30., <) házassági évfordulóra, vagy a 
született gyermekek után, akár színes köveket rakatni a karikagyűrűbe. 

Hogy milyen színű kő a közkedvelt? Általában átlátszó fehér követ kérnek a párok. De azt 
szoktuk tanácsolni, válasszanak olyan követ válasszanak, ami igazából tetszik nekik.  

A szintetikus kövek alacsonyabb áron kaphatók, mint a valódi első osztályú drágakövek. Azt 
azonban tudnunk kell, hogy (főleg a gyémánt, rubin esetében, de a többi valódi kő esetén is) 
ezek a kövek nem, vagy jóval kevésbé  karcolódnak és gyönyörű csillogásukat megtartják, 
szemben a szintetikus mesterségesen előállított kövekkel (pl. cirkóniával), amely a 
rendszeres használat során teljesen bemattulhat a karcolásoktól. 

Ha a gyűrűk között méretben nagy a különbség 

Sok esetben nagy a különbség a férfi és a női méret között. Olyan eset is előfordul, hogy a 
menyasszony keskeny gyűrűt szeretne, a vőlegény pedig - ujjához igazítva, mivel az nagy 
méret - inkább szélesebbet, nos, nálunk ez sem lehet akadály.:) Ilyen esetekben azt szoktuk 
tanácsolni, hogy a hölgyé legyen keskenyebb az úré szélesebb, így a gyűrűpár annak 
ellenére, hogy nem azonos szélességű, mégis arányaiban hasonlítani fog egymásra. 
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Hogyan tisztítsuk, tartsuk karban a karikagyűrűinket? 

Otthoni tisztításra javasolunk egy puha sörtéjű, (már nem használatos) fogkefét, és 
(bármelyik) a boltokban kapható folyékony mosogatószert. A mosószeres kefével alaposan 
dörzsöljük át a gyűrűket kívül-belül, majd mossuk le meleg vízzel. Egy puha ruhával finoman 
töröljük át. Fényesíteni, polírozni otthoni körülmények között remekül használhatóak 
különböző ékszertisztító-polírozó kendők. Ezekkel a mosószeres lemosás és megszárítás 
után alaposan átdörzsölgetve a gyűrűt sokáig megtartható magas fénye. (ezt az eljárást 
havonta egyszer ajánljuk elvégezni, de ha szükséges lehet sűrűbben is). 

Ha nagyon karcos a gyűrű, ajánlott egy ékszerészt felkeresni, aki gépi polírozással újra 
visszaállítja az eredeti csillogását. 

Erős kéntartalmú termálvízben enyhe elszíneződés jöhet létre az arany felületén. Volt rá 
példa, hogy fürdőzés után az ékszer tulajdonosa kétségbeesetten sietett hozzánk, hogy 
ellenőriztesse tényleg arany-e az ékszer, pedig valóban 14 karátos arany volt (nem mi 
készítettük a láncot). Nos az elszíneződést az aranyban lévő ötvözők (ezüst és réz) okozzák. 
Kölcsönhatásba lépnek a kénnel és egy vékony oxidréteget képeznek az ékszer felületén. 
Nem kell azonban megijedni, mert ez a réteg nem károsítja a felületet (pl. nem hasonlatos a 
rozsdához) és gépi polírozással tökéletesen eltávolítható. 

 

Vésett, mattított karikagyűrűk karbantartása 

A vésett mattított gyűrűket is hasonlóan tisztítsuk, mint azt az előzőekben írtuk. Annyi 
különbséggel, hogy mivel a vésett, matt felületbe jobban belerakodhatnak a 
szennyeződések, ezért ez esetben sűrűbben ajánljuk a tisztítást.  

Javasoljuk, hogy krémek használata esetén (arckrém, kézkrém, testápoló, stb.), azidő alatt, 
amíg a krémet felvisszük a bőrünkre, a karikagyűrűt vegyük le, és várjuk meg, míg a krémet 
a kezünk beszívta. Így elkerülhetjük krémek összetevői (főleg a kéntartalom) által okozott 
bemattulást, enyhe elszíneződést. A vésett, mattított felületekbe a krém berakodik, és ha 
beszárad, nehéz onnan eltávolítani. Ha esetleg elfelejtettük a gyűrűt levenni krémezéskor, 
minél előbb tisztítsuk meg, hogy a krém ne száradjon rá. 

Ha a vésett, vagy a matt felület elkopott, összekarcolódott, vigyük ékszerészhez, ahol 
újravésik, vagy átmattírozzák a gyűrűket. 

 

Ha tetszett a kisokosunk, és szeretnél még több hasznos információt, érdekességet 
megtudni az ékszerek világából, látogass meg minket a www.ekszergyar.hu és a 
www.facebook.com/ekszergyar oldalon. 

Amennyiben olyan kérdésed van, amire a kisokosból nem kaptál választ, tedd fel bátran 
Kurta Kata ékszerészünknek a következő elérhetőségei egyikén: kata@ekszergyar.hu, vagy 
+36203262504.  
Minden feltett kérdésre válaszolni fog! 

Sok boldogságot kívánunk nektek az Ékszergyár Kft. nevében: 

 

Gáll Tünde és Kurta Kata 


