
Pénz a ládafiában 
 
 

Manapság pénzünket leginkább bankban, vagy értékpapírban tartjuk, bízva 
abban, hogy ily módon nem csak megőrizni tudjuk, hanem még kamatozik is 
valamennyit. Elődeink számára is az egyik legfőbb értéknek a pénz számított, 
amire nagyon vigyáztak, megóvni, elrejteni különböző módon próbálták. 
 
A pénz tartásának egyik legrégibb, legbiztosabbnak vélt helye a szekrény 
elődje, a láda volt. A gazdagabbak rendszerint külön e célra készített, kis 
méretű ládikában őrizték pénzüket, melyet a középkorban még aranyból és 
ezüstből verték. 
 
Egyik legszebb balladánkban „A kegyetlen anya” címűben is szó esik róla. Az 
üldözői elől menekülő asszony 
 
„Jobb karjára vette, 
Kincses kis ládáját,  
Bal karjára vette, 
Futkosó kis fiát.” 
 
Legtöbben azonban a tárolóeszközként használt nagyobb méretű láda belső 
oldalára kialakított rekeszben, elkülönített részben, a ládafiában tartották 
pénzüket. A láda a magyarságnál már az Árpád-korban megjelent, és egészen 
a XX. század elejéig használatban maradt. A ládából történő pénzlopás korai 
ábrázolása tűnik fel a jánosréti Sz. Miklós oltáron, mely 1476 körül készült, és 
jelenleg a Magyar Nemzeti Galériában látható. A ládát – korábban ácsolt, 
hornyolt, később fűrészelt, gyalult, festett formájában – legtovább a parasztság 
használta. A menyasszony a házasságba – Fejér megyében megközelítőleg 
az előző századfordulóig – rendszerint egy tulipános ládát vitt, benne 
ruhaneműkkel. Az első, az ünnepi szobába, a tulajdonoshoz testközelbe, a 
legőrzöttebb helyre került bútordarab valóban alkalmasnak bizonyult a 
fizetőeszköz tárolására. 
 
Néprajzi kutatásaim során számos adatra leltem, mely a pénztartás említett 
módjára utalt. Székesfehérvár környékén különösen az I. világháborút 
megelőzően helyezték a mindig kevésnek tartott pénzt a ládafiába. Az időbeli 
határt jól jelezte az 1920. körül született nemzedék visszaemlékezése: 
„Emlegették az öregek, hogy régen a pénzt a ládában, a ládafiában tartották. 
De a mi időnkben már nem”. Erdélyben, hol tovább maradt használatban a 
festett láda, a pénzt is tovább tartották abban. A kalotaszegi Mérán említették, 
hogy a XX. század közepéig a ládafiába rejtették a megőrzendő összeget. 
 
A fém- és papír fizetőeszköz helyét a tolvajok is jól tudták, azért is, mert széles 
körben hasonló volt a gyakorlat. A korabeli hírlapi tudósításokban időnként 
felbukkant egy-egy, a témánk szempontjából említést érdemlő eset. A 
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Szabadság c. székesfehérvári lap 1998. november 15-i számában arról adott 
hírt, hogy Bányóczky Ferenc székesfehérvári lakos a ládájában felejtette 
annak kulcsát. A ládafiában pénzérméket, ötösöket és tízeseket őrzött, 
amelyek azonban eltűntek. Pénz nem maradt, csak a gyanú, hogy az 50 
forintot M. Lajos emelte el. A Székesfehérvári Friss Újság 1905. szeptember 
16-án egy dunapentelei (ma Dunaújváros) esetről számolt be. A 21 esztendős 
V. Sándor kocsis egy óvatlan pillanatban kilopta Mózer Károly juhásznak 
tulipános ládájából annak 60 koronáját. Mire az elkövetőre az eset rábizonyult, 
addigra már csak 24 koronát találtak nála, mert a többit elmulatta. Egy havi 
börtön lett a jutalma.  
 
Az ilyen esetek után  különösen emlegetni lehetett az egykor közismert 
szólást: „Üres a ládafia”, azaz nincs a háznál pénz. 
 
A nép lakáskultúrájában a láda helyét idővel a fiókos láda, majd a sublót, 
illetőleg a szekrény foglalta el. A sublót vagy sublód alacsony, több fiókos 
tárolóeszközt, szekrénykét jelent. Abán Ferencz Józsefné Réder Ilona (sz.: 
1925) említette, hogy egykor a sublótban, a ruhák közt tartották a falubeliek a 
pénzt.  
 
A szekrényt illetve annak egyik fajtáját régiesen nevezték almáriumnak, helyi 
tájszólással ómáriumnak is. A Székesfehérvári Friss Újság 1906. február 2-i 
híradása említette, hogy Gábor Pál móri lakostól, almáriumából 90 koronát 
lopott el közeli rokona, a 15 éves Kálnok Julcsi. A pénznek alig felét lelték meg 
nála, mert a többit már ruhaneműre elköltette. 
 
Szinte az egész XX. század folyamán  rejtettek el pénzt a szekrényben, a 
ruhák közé, a ruhák alá, vagy azok zsebébe. Erről a gyűjtések során sokan 
említést tettek. A bankónak vagy az aprónak szekrénybe helyezése, 
eltulajdonítása néhány korai esetét említem végezetül – mintegy 100 
esztendős tudósítások nyomán. 
 
A székesfehérvári Friss Újság 1906. február 1-i száma B. József 19 éves, 
eredetileg kethelyi (Komárom m.) illetőségű kanászbojtár kalandjáról számolt 
be. A legényt korán, 16 évesen elűzték szülői házából, így az egyik közeli 
faluban állt be kondásnak. Innen távozva átmenetileg Tésen alkalmazták, ahol 
gazdája szekrényéből 80 koronát és 60 korona értékű ruhát tulajdonított el. A 
ruhákat Aszófőn elzálogosította. A településen az ottani kasznár alkalmazta, 
de 86 korona erejéig őt is meglopta. Székesfehérvárra szökött, hol Hermann 
János felsővárosi kanásznál könyörögte be magát, hogy különben éhen hal. A 
csábításnak itt sem tudott ellenállni: az almáriumból 36 korona készpénzt 
emelt el. Ám ezúttal rajtaveszett, elfogták és két havi fogházra ítélték. 
Figyelemreméltó, hogy a tolvaj a beidézett sértettektől bocsánatot kért. 
 
A Székesfehérvár és Vidéke 1912. január 23-i számában soponyai esetet írt 
le. Kovács József helyi lakosnak M. István nevű cselédje kibontotta a ház falát, 
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úgy hatolt be a gazda lakásába. Ott aztán feltörte a szekrényt és ellopott 450 
koronát. Ő is lelepleződött, eljárás indult ellene. Módszere, a házfal kibontása 
illetve megásása elterjedt volt abban az időben. 
 
Végezetül egy csákvári eset, melyről a Székesfehérvári Friss Újság számolt 
be 1905. szeptember 26-án. Az egyik fazekasmester vadházastársa (mai 
kifejezéssel élettársa) lakójának zárt otthonába hatolt be és a szekrényből 15 
korona 80 fillért lopott el. 
 
A felsorolt esetek közös elme nem csak az, hogy a lopás egy bútordarabból 
történt, hanem az is, hogy a tolvaj személyét minden alkalommal 
megállapították. 
 
 
 
 
        Gelencsér József 
 
 


