
 

Mesék takarodó után 
 
 
Napjainkban a mese, a mesélés a gyerekek szórakoztatására, nevelésére 
szolgál, bár érezhetően mindinkább tért veszít. Nem így állt a helyzet a 
korábbi századokban, amikor a mesélés a felnőttek világában is élt. A 
parasztság körében a mesemondási alkalmak főleg az őszi kukoricatöréstől a 
tavaszi mezei munkák kezdetéig tartottak. Különösen a társasmunkák és a téli 
esti beszélgetések nyújtottak rá jó lehetőséget. 
 
A mesélés azonban nemcsak a falvakban, hanem a polgári otthonokban, sőt a 
kaszárnyákban is létezett. A kemény kiképzésnek, szolgálatnak hosszú időre 
alávetett katonák, a laktanya rideg falai közt, számos napközbeni 
megaláztatás után este, a takarodót követően meséléssel szórakoztatták 
egymást. 
 
Tömörkény István, a jeles író novelláiból különösen sokat megtud az olvasó a 
hajdani katonaéletről. Tömörkény, mint a szegedi 46. gyalogezred katonája, 
1888-ban a novibazari szandzsákban szolgált. Innét tudósította lapját, a 
Szegedi Híradót „Boszniai bakaélet” c. írásával, melynek alcíme „Levél 
Prijepoljeból”. A Balkánra érkezett újonc szemszögéből láttatja az őt körülvevő 
világot. A kaszárnyabeli élet kapcsán szól a mesélésről is: „Kilenc órakor a 
szobaordinánc elfújja a lámpát, s kezdetét veszi a mesélés. Hol egyik, hol 
másik mesél; de a mese végét rendszeresen senki nem hallja. Néha én is 
mesélek. Persze ilyenkor nagyobb a figyelem, mert olyan kísérteties meséket 
mondok nekik, hogy a hajuk szála is az égnek mered tőle. Aki mégis elalszik, 
annak a többiek ellopják a prófontját és megeszik. Ez már bevett bakaszokás, 
ami ellen nincs apelláta.” 
 
El tudjuk képzelni, hogy a hazától távol, „a görbe hegyek országában” 
mennyire áhítoztak a bakák egy kis vidámságra, némi élményre, amit az 
éjszakai mesehallgatás nyújtott. De a katonák világa ilyenkor is, egymással 
szemben is kegyetlen tudott lenni, erre utal a prófunt, a barna kenyér 
ellopása. 
 
Tömörkény több további művében is említést tesz a takarodó utáni 
szórakoztatásról. Példának elég, ha még egyet idézünk. Az ugyancsak 1888-
as keltezésű „Levél” c. írásában így beszél: „Csöndes estéken, mikor már 
elfekszik a baka, a szobában sötét van, s járja ágyról ágyra a meseszó, regék 
támadnak”, még a két éve hazulról hozott bakancsszíjról is. 
 
Nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia kaszárnyáiban, hanem a két 
világháború közötti Magyar Királyság laktanyáiban is szokásban maradt a 
sötétedés utáni mesélés. A bodméri Csónaki István (sz. 1914) Komáromban, a 
határőrségnél szolgált. Jó tíz esztendővel ezelőtt így mesélte élményeit: 
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„Takarodó után mesélni kellett. Sok marhaság előjött. Az öreg katonák 
elvárták a mesélést. Megmondták, hogy most ki következik, aztán mindenki 
rákészült. Kitalált valamit, nevettek rajta, aztán jött a következő.” 
 
A visszaemlékezésekből jól kirajzolódik, hogy a mesélés általános gyakorlat 
volt, az öreg katonák vagy az altisztek elvárták, esetleg parancsba adták. 
Némelykor sorba ment (vagy ahogy Tömörkény szépen írja: ágyról ágyra járt), 
máskor a legjobb mesélők vették át a szót. Tartalmában és 
kísérőjelenségeiben nem volt mentes a durvaságtól, az otromba tréfától, az 
obszcenitástól sem. Nem csak népmesék, hanem anekdoták, viccek, igaz és 
kitalált történetek hangzottak el. 
 
A meséket a visszaemlékezők sem egységesen ítélik meg. A székesfehérvári 
3. gyalogezrednél az 1930-as évek közepén eltöltött idejéről Kozma József 
(sz. 1912) így beszélt: „Az újoncoknál volt mesélés. Attól függött, ki volt a 
szobaparancsnok és honnan jött! Ez az őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető, 
ha egy kicsit bunkó volt, szerette a sikamlós mesét. Megparancsolta, aztán 
minden este másnak és másnak kellett a mesét mondani. Takarodó után, 
mikor a lámpát vagy villanyt leoltották. De ha jött az ügyeletes tiszt vagy altiszt, 
az őr jelentkezett, akkor csönd lett. Előtte ment a röhögés. Ha normális 
parasztgyerek volt a tizedes, akkor nem csak sikamlós mese volt. Mindegyik 
mondta közülük az ő falujából való meséket. Persze volt olyan, aki egyáltalán 
nem tudott mesélni. Sorba ment a mesélés. Az őrvezető vagy tizedes úr 
mondta: Kovács kezdi, Németh végzi! Másnap ment tovább. Voltak egy 
szobában 20-25-en, máskor két raj.” 
 
Tíz évvel később, 1943-44-ben ugyancsak a 3. gyalogezred Budai úti 
laktanyájában, a páncéltörő tüzéreknél hasonló módon zajlott az esti élet. 
Takarodó és lámpaoltás után, a sötétben meséllésre került sor. Az öreg 
katonák zöme, de méginkább a szobaparancsnok elvárta, megkövetelte. Az 
ujjoncok közt eleinte sorba ment a mesemondás. Aki nem tudott semmit, azt 
bárdolatlan tréfaként odaküldték a szobabeli kályhához, hogy kiabáljon bele: 
„Kedves édesanyám! Küldj annak a marha fiadnak mesét, hogy tudjon 
mesélni!” Az otromba eljáráson a többiek jót hahotáztak. Idővel persze 
kiderült, hogy ki tud jól mesényi, ki a jó meséllő, így minden este ő tartotta 
szóval az egész társaságot. Egyébként azt tartották: A Szolgálati szabályzat 
előírja; este 9-kor takarodó legyen. De azt nem mondja, hogy aludni is kell a 
honvédnek! 
Az újoncok körében némelykor nem csak mesélés folyt, hanem oktatás is. A 
szobaparancsnok felmondatta a puska részeit vagy a Szolgálati szabályzatból 
kellett idézni. 
 
Ugyanebben az időszakban, tehát már a háború idején a székesfehérvári 
repülősöknél is mesével vezették le a napi feszültséget. Igari Imre (sz. 1923) 
úgy említette, hogy takarodó után meséltek, beszélgettek. A mesék gyakran 
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szóltak a katonáról, a papról vagy a cigányról. Tehát a magyar folklór 
jellegzetes zsáneralakjai tűntek fel az elbeszélésekben. 
 
A különböző alkalmakkor történő mesélés a katonák körében régi múltra tekint 
vissza. Azt is biztosra vesszük, hogy a laktanyák XIX. század közepi 
építésétől kezdődően mintegy évszázadon keresztül az azonos körletbe került 
egység, egy bajtársi közösség keretei közt általános szokás volt az esti-
éjszakai mesélés. E vonatkozásban a gyakorlatot az egymást követő 
katonanemzedékek éltették, vitték tovább. 
A besorozottak meséiben különböző tájegységek, falvak és városok nép-, 
illetve műköltészeti alkotásai keveredtek. Felbukkant értékes és talmi, szót 
kaphatott a jó mesemondó és a gyenge előadó egyaránt. 
A napközben megfáradt vagy elkeseredett katona pedig örömet, vigasztalást, 
derűt találhatott a történetekben. A mese hangjainál pedig mindent feledve, 
könnyebben álomba szenderült. 
 
Szemléletesen írt az elszunnyadásról Tömörkény 1909-ben „A bakancstalp” c. 
novellájában: „A szabályzat tehát azt mondja a kaszárnyában, hogy este 
kilenc órakor feküdjön le mindenki … Kevéssel azután, hogy a szoba ura és 
parancsnoka a lámpával összes termeibe vonult, a szobában némi halk 
sercentések hallhatók. Gyufák hangja ez … Az emberek dohányfüstöt szívnak 
magukba az ágyakban, s közben mesélnek … Aki mesél, néha azt szokta 
mondani: - Csont! Amire a többiek azt mondják: - Hús! Ez a próbája annak, 
hogy ébren van-e a társaság. Ha a csontra kevesen adják rá a húst, ez 
nyilvánvaló jele annak, hogy a társaság tagjai beleuntak az irodalmi 
előadásba, és szunnyadni kívánnak.  
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