
Visszaesett az őszi virágok 
iránti kereslet Csíkszeredában, 
az árusok kénytelenek olcsób-
ban adni az alkudozó vásárló-
közönségnek. A legtöbb árus 
szerint azért még így is megéri 
a megyeszékhelyen árulni min-
denszentek ünnepe előtt.
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Színesebbnél színesebb őszi 
virágok, portékájukat lel
kesen kínáló árusok és töp

rengő vásárlóközönség. Így néz ki 
a csíkszeredai piacon a minden
szentek ünnepe előtti helyzetkép 
virágfronton.

Az árusok nagy része Nyárád
mentéről jött ide – elmondásuk 
szerint megéri a csíki piacra jönni, 
ugyanis Marosvásárhelyen nem 
tudnának érvényesülni, mert sok 
a környékbeli termelő, és ez hatal
mas konkurenciát jelent.

– Ennél olcsóbban már nem 
tudjuk adni a virágot, mert nem 
érné meg nekünk – mesélte la
punknak egy nyárádkarácsoni árus. 
Ő már négy éve ugyanazon az áron 
értékesíti a cserepes virágokat: 8 és 
15 lej között. Megél a virágtermesz
tésből, így is többet keres, mintha a 
környéken vállalna munkát.

Visszaesés mutatkozik a bok
ros növények vásárlása terén, idén 
előfordult, hogy a tavalyi árnak 
csak a felét tudják elkérni egyegy 
bokros krizantémért. – 5től 15 
lejig szabjuk az árat, annak függvé
nyében, hogy mekkora és mennyi
re szép az adott virág. Drágításról 
szó sem lehet, örülünk, ha ennyi
ért megveszik tőlünk. Most van a 
szezon, mégsem keresik annyira. A 
tegnap kipróbáltuk, hogy mennyi
re kelendő a krizantém, kiáltottuk, 
hogy két lejért adjuk. Az arrajárók 
csak nevettek ezen – mondta egy 
nyárádmenti fiatalember.

– A szárazság hatása is meg
mutatkozott, idén sokkal keve
sebb virágot tudtunk elhozni. 
Van, ami rendesen ki sem nyílt, 
holott egész nyáron gondoztuk 
a töveket. – Holnapra már nem 
lesz, most kell megvenni – kínál
ja portékáját egy másik árus, aki 
– elmondása szerint – már húsz 
éve Csíkszereda piacán adja el az 
őszi virágokat. – Nem tudom 7 
lejnél alább adni, mivel kevés van, 
a nagybani kéréseket sem tudom 
teljesíteni – tette hozzá.

– Az árvácskákat, ha nem ve
szik meg, akkor sincs nagy baj, 
mert visszaültetem őket, és jövő
ben megint hozom. A koszorúkat 
azonban el kell dobjam, ha nem 
tudom eladni őket – mérlegelt 
egy uzoni termelő, aki egész évben 
virágtermesztéssel foglalkozik. A 

kérdésre, miszerint megérie, rövid 
gondolkodás után azt válaszolja: 
meg, mert ha minden költséget le
von belőle, év végére 30%ot nyer. 
Ő is olcsóbban adja a virágot, mint 
a tavaly: a fenyőkoszorút már 3 le
jért a tegnapi 5 helyett, a cserepes 
virágot 15 lej helyett 6 lejért.

Nincs sok költség az őszi virá
gok megtermelésével – állítja az 
előbb megkérdezett fiatalember: 
„Májusban elültetjük a töveket, 
öntözzük, tehát villanyt kell fizet
nünk az öntözőberendezés miatt. 
Idén a vízzel volt a baj, ugyanis 
a nagy szárazság miatt már a ku
takban is alig volt. Ez sok virágon 
meglátszik, sokkal gyérebbek a 
bokrok, van, amelyik csúnyább, és 
emiatt senki nem veszi meg”.

– A vásárlók pedig jól meg
válogatják a portékát. Mindenki 

a szépet, a dúsat keresi, minél ol
csóbban. Meg kell venni, nincs 
mit csinálni, ennek most van a 

szezonja – állapította meg egy idős 
vásárló. Van, aki alkudni próbál: 
sikertelenül, ugyanis az árusnak 
nincs nagybani készlete, hogy 
nagy mennyiség esetén kihagyjon 
az árból. Más vevő egy egész do
boznyi cserepes virágot pakol be 
az autó csomagtartójába, a harma
dik pedig rövid gondolkodás után 
megveszi a legszebb szálakat. 

– Ez van, meg kell venni a virá
got, hogy nézne az ki, ha nem dí
szítjük fel ilyenkor a sírokat? 
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Nem tudom, a korral jár-e, vagy az elhunyt hozzátar-
tozók számának növekedésével, de egyre érzékenyebben 
érint a temető látványa, kötelességemnek érzem a halottak 
napjának előestéjén gyertyát gyújtani öröklétre szenderült 
szeretteim sírján. S nem a szokásból fakadó megszokás, a 
társadalmi elvárás szabta kényszer, hanem belső késztetés 
hatására autózom órákat azért, hogy gyertyát gyújthassak.

Ezt teszem ma is.
Minap arról faggattam kedves ismerősömet, Deák Ferenc 

Loránd néprajzkutatót, a halottas szokások jó ismerőjét, 
hogy mi készteti az embereket arra, hogy a mai nap – avagy 
az azt megelőző hét végén, kinek hogy engedi ideje, elfoglalt-
sága és halottainak száma – felkerekedjen és gyertyát gyújt-
son az elhunyt szerettei sírján. A kérdéssel, általános jellegén 
túl, a saját kérdéseimre is kerestem a választ. A fiatal kutató 
szerint a halottak napja az ünnep magasztos és bensőséges 
érzésével társul, illetve „az elcsendesedés egy lelki meditáció 
befelé fordulását is nyújtja”. Deák azt is megjegyezte, hogy a 
távolban élő családtagokkal való találkozás a családi kötő-
dések felerősödésének megélését adja.

A családokat általában egy határozottabb egyéniségű 
szülő vagy nagyszülő tartja egybe, egy olyan személyiség, 

akinek névnapján illett és öröm volt meg jelenni, aki úgy 
gyűjtötte össze maga körül unokáit, mint kotló a csibéket, 
meleget és biztonságot sugározva.

Deák szavait idézve valahogy így vagyunk, immár 
deresedő felnőttként halottainkkal is. Emlékük tart össze 
minket, a család szétszóródott tag jait. S ez a nap az em-
lékezésé.

Ugye, elcsendesedésről, meditációról beszél a szakem-
ber az ünnep kapcsán. Ezzel szöges ellentétben áll a fiata-
lok körében propagált és ennek folytán egyre népszerűbb 
halloween, a maga harsányságával. Félreértés ne essék, nem 
a halloweennel van bajom, ugyanis az egy másik kultúra ré-
sze, s mint olyan, tisztelni kell. Csak azt kifogásolom, hogy 

mi magunk adjuk fel a saját kultúránkat más vélt vagy va-
lós értékekért cserébe. A mi kultúránktól, abból fakadó érték-
rendünktől idegen a halottak napi buli. Annyi más „bulis” 
alkalmunk van, miért kellene ebből is partit csinálni?

Azért bízom benne, hogy a halottak napi buli nem ver 
gyökeret mifelénk. Bizalmamat pedig ugyancsak Deák Fe-
renc Loránd táplálja, ugyanis kutatói tapasztalata alap-
ján állítja, hogy a halálhoz és temetéshez kötődő szokása-
ink a legmaradandóbbak, tradicionálisak.

Mint már említettem, belső kényszernek engedve kere-
kedem fel gyertyát gyújtani. A szokás a külső kényszerítő 
körülmények és belső késztetések összessége az én olvasa-
tomban.

S míg ennyien felkerekedünk november elsején gyertyát 
gyújtani, addig szokásaink élnek, kultúránk él, s mi ma-
gunk is élünk. Halottaink emléke addig él, míg mi éltetjük. 
Ha nem, kihuny, mint ünnep teltén a gyertyaláng.

Gyertyaláng
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A SzárAzSág IS befolyáSoljA A kínálAtot

Olcsóbb az őszi virág, mégsem keresik sokan

hirdeTés

Nyárádmenti árusok a csíkszeredai piacon. Kisebb az ár, mint tavaly, de megéri itt eladni a virágot fotó: tamás attila
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Ennél olcsóbban már 
nem tudjuk adni a virá-
got, mert nem érné meg 
nekünk – mesélte egy 
nyárádkarácsoni árus. 
Ő már négy éve ugyan-
azon az áron értékesíti 
a cserepes virágokat: 8 
és 15 lej között. Megél a 
virágtermesztésből, így 
is többet keres, mintha 
a környéken vállalna 
munkát.


