
 

Az atyafiság 
 
 
Székesfehérváron és környékén a hagyományos paraszti társadalom keretei között 
azt tartották, hogy az eladó lánynak kell igazán szemrevalónak lenni. A legénynél 
kevesebbel is beérték. Azt mondták rá, legalább olyan legyen, hogy be lehessen 
mutatni az atyafiságnak. Azaz ne kelljen szégyenkezni vele a megjelenése miatt. 
 
De kit értettek elődeink az atyafiság alatt? A válasz látszólag könnyű. Jelentette ez, a 
köznyelvünkből lassan kikopó kifejezés a vérrokonságot, mégpedig apai és anyai 
ágon egyaránt. Egyes vidékeken ide sorolták a műrokonokat, a komákat, sógorokat 
is, ám másutt ebben kételkedtek. Ezért is alakult ki a szólás: „Sógorság, komaság – 
nem nagy atyafiság”. Határainak labilitását az is jelzi, hogy sokan csak a számon 
tartott rokonokat sorolták ebbe a körbe. Azokat, „akikkel tartották az atyafiságot”. 
 
Az atyafiság tagjai az atyafiak, tehát a rokonok. Ilyen értelemben a kifejezést egyfajta 
tisztelettel emlegették. Bírt azonban ez a szó egy másik értelemmel is, előfordult más 
összefüggésben is. Ha valaki egy ismeretlen személyt „atyafi”-ként szólított meg, az 
rendszerint nem a nagyfokú megbecsülést jelentette, bár éppen sértésnek sem 
minősült. Elmesélt történetek, tréfás események, név szerint nem ismert szereplőit is 
atyafiként jelölték. Így volt ez a paraszti és az azon kívüli világban egyaránt. Az atyafi 
ilyenkor rendszerint a vidékit, a falusit jelentette, sokszor a tájékozatlant, máskor a 
furfangos személyt. Példaként Tóth Béla (1857-1907) író, hírlapíró egyik 
kultúrtörténeti jelentőségű munkájából, a hatkötetes „A magyar anekdotakincs” 
címűből idézek. Az 1848-49-es szabadságharc idején Kecskemétet megszállták a 
Hardeck-vasas ezred katonái. Magyar születésű ezredesük az összecsődült népnek 
beszédet tartott, amit e szavakkal végzett: „- Éljen első Ferenc József, ausztriai 
császár, Magyarország királya. – De uram – szólal meg egy kecskeméti atyafi a 
közelében -, éljen ám azért Kossuth Lajos is!” 
 
Az atyafi szónak azonban további értelméről is tudunk. Az 1980-as években néprajzi 
gyűjtést végeztem Csákberényben. Egy református idős asszonyt a hajdani jeles 
napi szokásokról kérdeztem. Készséges válaszadása során elmondta, hogy bizonyos 
szokások náluk így, az atyafiaknál azonban amúgy zajlottak le. Rövidesen 
megértettem, hogy az atyafiak ez esetben nem a rokonokat, hanem a településen élő 
katolikusokat jelentették. A két felekezet által lakott Csákberényben tehát a száz 
évvel ezelőtt születettek az atyafiakon a más vallásúakat is értették, ilyen 
megjelöléssel tisztelték őket. 
 
A fogalom ebbéli értelmének szélesebb körű elterjedésére a Komárom-Esztergom 
megyei Kocs községből tudok példát hozni. Fél Edit néprajzkutatónak 1941-ben 
jelent meg monográfiája a településről, mely a „Kocs 1936-ban” címet viselte. A 
könyvben megemlítette, hogy a korábban meghatározó református és a beköltöző 
katolikus lakosság közt azidőtájt szűnt meg az ellenségeskedés. Helyi véleményeket 
idézve állapította meg, hogy már csaknem egyformák mind, egyformán kevéssé 
ragaszkodik vallásához a református és a katolikus. „A reformátusok temploma is 
csak olyan üres, mint az atyafiak szentegyháza …” 
 



A más vallásúakon túl az atyafi értelme a más nemzetiségűekre is kiterjedhetett. 
Közismert, hogy Mikszáth Kálmánnak (1849-1920) írói sikerét igazából egy 
novelláskötet hozta meg, az elbeszélések újszerű tárgyával, hangvételével. Az 1881-
ben kiadott, a magyarországi népélet egy szeletét bemutató kötet a „Tóth atyafiak” 
címet viselte. Mikszáthnak, és a kor magyarjainak tehát atyafiaknak minősültek a 
felvidéki tótok, azaz a szlovákok. A kötet egyik legismertebb, melankolikus hangulatú 
elbeszélése, a „Lapaj, a híres dudás” is az atyafiság említésével kezdődik: 
„Tűzhelyalapító tót atyánkfia nyes magának nyolc darab másfél öles husángot …” 
Majd következik a csőszkunyhó készítésének leírása. Ha belegondolunk, nem volt 
kirívó a tót atyafiság emlegetése, hiszen az osztrákokat máig sógoroknak tituláljuk, a 
lengyeleket pedig a szólás a magyarok jó barátjának tartja, akikkel együtt harcolnak 
és bort isznak. 
 
Az atyafi kifejezés a nyelvészek szerint eredendően az apa fiát jelentette, 
szélesebben az apai vérrokonságot foglalta magába. Az Atya alatt azonban értették 
az Atyaistent is. A Fehérvár környéki református templomokban ezért is szólította ily 
módon a tiszteletes a híveket: „Kedves atyámfiai!” vagy „Atyámfiai az Úrban!” Az 
egyházi nyelvben használatos atyafi tehát az eklézsia, az egyházközség tagjait, adott 
esetben egy község egészét vagy számottevő részét jelentette. 
 
Magam is megfigyelhettem, hogy pár évtizeddel ezelőtt a nemesi származású idős 
emberek sokkal jobban ismerték az atyafiságot, sokkal jobban fel tudták sorolni az 
ősöket, rokonokat, mint a jobbágyok, parasztok utódai. Ennek okára részben Eötvös 
Károly (1842-1916) író is rávilágított a „Bakony” című könyvének egyik fejezetében, 
az „Atyafi-látogatás”-ban. Kiderül belőle, hogy 1848 előtt jeles intézménye volt az ősi, 
nemesi alkotmánynak az atyafi-látogatás. Az ősiség révén a nemesi birtok átvitt 
értelemben az egész családé volt. Az egyik ág kihalása esetén a család, a rokonság 
másik ága örökölte azt. Az atyafiság, a rokonsági fokok, az örökléshez való jog 
számontartását is elősegítették az időről-időre megismétlődő atyafi-látogatások, amit 
a rokonvér is parancsolt, meg a tisztesség is megkívánt. Egy adoma szerint Sághy 
Antal a szolgabíróságról lemondani kényszerült nemes másfél éven át járta az 
országot anélkül, hogy egyszer hazament volna. Hét-nyolc vármegyében kereste föl 
rokonait, kik az atyafi-látogatás keretében fogadták. Névnap, születésnap. 
lakodalom, keresztelő, szüret, vásár, tisztújítás, nemzeti ünnep mind kedvezett a 
vendégnek, ha egybeesett a látogatással. 
 
A Veszprém megyei Káli-medencében, különösen Köveskálon a néprajzi-jogtörténeti 
kutatás során az 1980-as években nekem is emlegették, hogy a XIX. század végén 
az idősebb nemes emberek és asszonyok – különösen ha vagyoni viszonyaik 
megengedték – a patriarchális kapcsolat jegyében évente egyszer felkeresték messzi 
vidéken lakó rokonaikat, az atyafiakat. Az egy faluban élő rokonok pedig folyton 
összejártak, együtt ünnepeltek. 
 
Az atyafi kifejezés tehát a szűk értelemben használt apának a fiától egészen a másik 
nemzet tagjainak jelöléséig terjedt. 
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