
A veszedelmes vasvilla 
 
Az utcán, a forgalomban, a középületekben, a bevásárló központokban nap mint nap 
tapasztaljuk, hogy az emberek idegesek, agresszívak egymással szemben. Ilyenkor 
arra gondolunk, hogy mennyivel nyugalmasabb, békésebb világ volt a hajdani. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy őseink is tele voltak lobogó indulattal, könnyen 
egymásnak estek. A legények, férfiak között, ha verekedésre került sor, az 
alkalomtól, a helyszíntől függően más-más eszközt használtak. Bálokban, búcsúban, 
mulatságban a legények főleg kést, bicskát rántottak. A szőlőhegyen, a határban, a 
faluban egymás szomszédságában a férfiak azzal estek egymásnak, ami a kezük 
ügyébe került: karóval, bottal, járomszeggel, kapával vagy vasvillával. Az utóbbi 
különösen veszélyes szerszámnak számított. 
 
A villa, vagy ahogy Fejér megye népe mondta, a vella szláv eredetű kifejezés, mint 
oly sok földműveléssel kapcsolatos szavunk. A középkorban csak fából készült, de a 
bakonyi falvakból egészen a XX. század közepéig hozták eladásra a székesfehérvári 
vásárokra a favellákat. A XIX. században széles körben megjelentek mellettük a 
vasvellák, és az előző századfordulón számos funkcióban föl is váltották könnyebb, 
de törékenyebb társaikat. A vasvillákat előbb kovácsmesterek készítették, majd 
gyárban állították elő. 
 
A villát a paraszti gazdálkodásban sokféle tevékenységhez és gyakran használták. 
Elsősorban széna és szalma, trágya hordásnál, rakodásnál, boglya-, asztag- és 
kazalrakásnál, aratásnál, cséplésnél. Egyaránt szükséges munkaeszköznek 
bizonyult a határban, a szőlőben és a ház körül. 
 
A vasvilla három, de még inkább négy hegyes ággal készült. Szűkebb körben 
használták a kétágú villát, s tudjuk, hogy a gombos végű villa – amivel például 
csöves kukoricát dobáltak – öt vagy hat ággal rendelkezett. A vasvillának a rendes 
helye a gazdasági épületben volt: istállóban, pajtában, góréban, présházban, tehát 
fedél alatt tartották. Innét rendszerint munkavégzéshez vette elő gazdája. 
 
Esetenként azonban egészen más funkciót kapott. Így szolgálhatott esetleges 
támadás elleni védekezésül. A XX. század első felében is, mikor egy-egy tolvaj vagy 
rabló személyiségnek, esetleg csoportnak a híre járta be megyebeli falvainkat, 
éjszakára a férfiak előrevitték, a bejárat mellé támasztották a vasvillát, hogy szükség 
esetén a kezük ügyében legyen. 
 
A vasvilla puszta felemelésével, kézben tartásával nyomatékot lehetett adni a 
figyelmeztetésnek, a fenyegetésnek vagy a követelésnek. Ilyen esetről tudósított a 
Székesfehérvár és Vidéke c. újság az 1915. április 27-i számában. A hírlap ifj. Szabó 
Ferenc 21 éves kocsis legény történetét írta meg, aki Székesfehérváron, a 
Széchenyi utcában szolgált Tóth János gazdánál. Szent György napkor (április 24), 
mely a régi világban fontos határnap volt, a gazda kiadta a legény cselédkönyvét, 
azaz elbocsátotta a szolgálatból. A bérelszámoláskor azonban a legény úgy érezte, 
hogy rövidséget szenvedett. A különbözetet oly módon kívánta bevasalni gazdáján, 
hogy két nappal később vasvillástól beállított Tóth gazda udvarára. A tulajdonost 
leszúrással fenyegette, ha nem kapja meg pénzét. Az akciónak a rendőrség vetett 
véget, a legényt magánlaksértés és életveszélyes fenyegetés miatt letartóztatta, 
majd átadta a bíróságnak. 
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A vasvilla verekedéseknél az egyik legveszedelmesebb, halált hozó eszköznek 
számított. A fékevesztett, feldühödött férfiak nem egyszer vasvillával rontottak 
egymásnak. Különösen egyenlőtlenné vált a küzdelem, ha csak egyiküknél volt, 
egyikük emelte szúrásra a fényes vasú szerszámot. A „megöllek” vagy „leszúrlak” 
kiáltást sokszor valóra váltották. Ha az áldozat túlélte a támadást, már 
szerencsésnek mondhatta magát. 
 
A vasvillával szúrtak, ha a másiknak komoly sebet akartak okozni vagy a halálát 
kívánták. De a villával ütni is lehetett; súlya, anyaga miatt elég nagyot. Akit hókon 
csaptak vagy hókon vágtak vele, az könnyen ottmaradt. Ilyenkor a támadó 
„agyonütlek” vagy „agyoncsaplak” kiáltással rontott ellenfelére. Az ütéseket a fejre, a 
felsőtestre mérte. 
Sokszor csak a bosszúállást, megleckéztetést, a testi fájdalom okozását kívánta 
elérni a vasvillás férfi. Itt említhető az a történet, melyet a megyeszékhely melletti 
egyik faluban hallottam. Az 1920-as években az egyik legény a búcsú utáni bálban 
állon szúrta bicskájával a másikat. A sérült a következő este megleste ellenfelét az 
utcán, mikor az ment hazafelé, és vasvillával nagyon megverte. 
 
Az idősebb legények vagy a felnőtt férfiak a gyerekek, legénykék durva 
fegyelmezésénél is használták a vasvillát. Ilyen esetről, embertelen cselekedetről 
számolt be a Székesfehérvár és Vidéke 1915. január 25-i számában. Szabó József 
20 éves legény vasvillájával úgy fejbe vágta a 13 esztendős szolgaegyházi (ma 
Szabadegyháza) fiút, Csabányi Jánost, hogy az életveszélyesen megsebesült. 
Három nap múlva pedig azt adta hírül az újság, hogy a legényke életét a Szent 
György Kórház orvosai sem tudták megmenteni. A gyilkost a vizsgálóbíró rendeletére 
a csendőrség letartóztatta. 
 
Még szomorúbb az a történet, melyről Sárkeresztesen hallottam. Általános 
vélekedés szerint az öreg Paláskári gazda János nevű legényfiát úgy megverte 
vasvillával, hogy az abba pusztult bele. A gyerek ugyanis szembefordult apjával, aki 
azonban erősebbnek bizonyult nála. A legényt nem vitték orvoshoz, egy ideig 
kujtorgott (csak ténfergett), aztán meghalt. 
Ebből sem lett ügy, azaz bírósági eljárás, mint sok más családon belüli 
veszekedésből vagy azon kívüli verekedésből. A résztvevők hallgattak, haragosok 
lettek vagy bosszút álltak. Arra is volt azonban példa, hogy kibékültek. 
 
Az természetesnek számított, mindennapi cselekedetnek minősült, hogy a férfiak a 
vasvillával végigvágtak az állatokon. A vasvilla lehetett az őrt állók fegyvere is. Az 
1831-32-es kolerajárvány idején sok község szélén őrök álltak, hogy ne engedjék be 
a településre az idegeneket, akik a járványt is behurcolhatták. Ezért maradt fenn a 
gúnyos rigmus: 
    „Falu végén vasvella, 
    Nem jön be a kolera!’ 
 
A XX. század közepéig az istállókat, az állatokat vigyázó éjjeliőrök is a közelükben 
tartották a vasvillát. 
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Még egy ártalommal szemben használták a vas eszközt. Ha tűz ütött ki egykoron a 
faluban, félreverték a harangot, akkor mindenki rohant oltani. A férfiak vasvillával a 
kézben, hogy a nád-, illetve zsupptetők megbontásával útját állják a veres kakasnak. 
 
Érdekesség, hogy Fejér megye népe pár évtizede még hogyan igyekezett 
megkülönböztetni a villát, mint munkaeszközt az evőeszköztől. Mindkettőre általában 
a vella megjelölést használták, de ha hangsúlyozni akarták a különbséget, akkor az 
előbbire a vasvella, az utóbbira a villa kifejezést alkalmazták. 
 
 
       Gelencsér József 
 


