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1. Bevezető  

Az általam vizsgált kor a 12. századtól a 17. századig terjedő időszak, a középkori kultúra 

virágzása  és  hanyatlása  között  eltelt  idő.  Írországban  az  általános  európai  gyakorlathoz  képest 

erősebben  és  tovább  maradtak  meg  a  törzsi  társadalom  intézményei.  Az  írásbeliség  korai 

kialakulása  miatt  a  források korábban és  a  vizsgált  korszak  idején  látszólag  jóval  alaposabban 

rögzítették  a  társadalom életén  belül  zajló  kulturális  folyamatokat  is,  mint  Európa  nagy részén 

ebben az időben. 

A  fili az  arisztokrácia  vezető  köreinek  tanácsadója  volt,  a  törzsi  szöveghagyomány őre, 

ápolója, tanítója és előadója.  Nehezen következtethető ki,  hogy a  fili a  ránk maradt hagyomány 

mely részeit őrizte a kereszténység előtti ír társadalom óta, de erre a hagyományra a 12. század után 

is gyakran visszautaltak a filik és a bárdok is, főleg akkor, amikor társadalmi helyzetüket veszélyben 

érezték.  Az  ősidőkre  való  hivatkozásokkal  teli  jogi  szövegek  és  tanulságos  történetek  szólnak 

kiváltságaikról. Úgy tűnik, az Írországban tért hódító kereszténység hivatalos képviselői a kezdeti 

kölcsönös bizalmatlanság után nem csak megtűrték őket, de együtt is működtek a törzsi társadalom 

tudós tagjaival. Az ír kultúrtörténet egyik legnagyobb talánya, hogy vajon miért írták le a keresztény 

szerzetesek  olyan  nagy  számban  az  írek  pogánynak  tartott  szövegeit.  Hogyan  munkálkodtak 

közösen,  az  elvileg számukra el  nem fogadható,  szöveges hagyomány ápolásán az erre  hivatott 

filikkel? Hogyan őrizték a filik a szájhagyomány szövegeit, és hogyan lehetett ezeket megörökíteni 

írásban? Ezekből az írott változatokból milyen képet kaphatunk a korabeli orális kultúráról? 

Míg a tizenkilencedik század kutatói az újrafelfedezés örömével, majd a huszadik század 

kutatói - kötelességszerűen az ír identitástudat ősi gyökereinek keresésébe bonyolódva - frappáns 

megoldásokat találtak a homályos helyzet megmagyarázására, addig a huszonegyedik század elejére 

a  fenti  kérdésekre  adott  válaszok  egyre  bizonytalanabbnak  látszanak.  A lejegyzett  szövegek  új 

szempontú vizsgálatai alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a szerzetesek latin és görög kultúrán 

nevelődött  irodalmi  kreativitásának legalább akkora  szerepe  volt  az  archaikus  ír  hagyományból 

születettnek vélt szövegek létrejöttében, mint a szóbeli hagyományt ápoló filiknek.  Írországban az 

írásbeliség  kialakulása  nem  belső  fejlődés  eredménye,  hanem  egy  más  kulturális  közegből 

táplálkozó csoport vezette be, majd honosította meg a szigetországban. Bár az ír nyelvű írásbeliség 

korán,  már  a  hatodik  században  megjelent  a  latin  (és  részben  görög)  írásbeliség  mellett,  ez 

ugyanúgy a szerzetesi közösségek terméke volt, mint a másik kettő. Ebből az időszakból a legendák 

világában jelennek csak meg a szerzetesi közösségektől külön alkotó, írni tudó filik. Mindamellett, 
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egyikőjükről,  Dallán  Forgaillról1,  a  7.  század  elején  élt  költőről  többször  is  megpróbálták 

bebizonyítani,  hogy ő az első fennmaradt  ír  nyelvű,  a  vele  kortárs  Szent  Colum Cille  halálára 

szerzett vers szerzője (FORD, P. K. 1999:77-85.).

A 12.  századtól  egyre  jobban  követhető  a  költők  alkotói-előadói  tevékenysége.  Egyre 

gyakrabban név szerint (valós történeti személyként) is ismerjük egy-egy szöveg megteremtőjét. 

Árnyalhatóbb a kép olyan tekintetben is, hogy melyek a fili mesterségének konzervatív és innovatív 

elemei.  A különböző  európai  kulturális  elemek,  új  irányzatok,  divatok  a  törzsi  “tudós  osztály” 

hagyományőrző  tevékenységén  át  épültek  be  a  szellemi  életbe.  Ami  a  fili tevékenységébe 

beilleszthető volt, az meghonosodott (mint például a trubadúr líra), ami nem, annak nagyon kevés 

nyomát  találjuk  Írországban  (ilyen  például  az  ír  nyelvű  vallásos  dráma).  Az  átvételeknek 

köszönhetően a  fili időnként a trubadúrhoz hasonult,  időnként a lovagi epika előadójához,  de a 

törzsi hagyományra épülő tudományosság ettől függetlenül következetesen  filinek tudta. Ebből az 

időszakból a szerzetesi tudományos központok mellett több fili iskoláról is van tudomásunk. A fili 

társadalom a belső szakosodásával párhuzamosan a társadalmi helyzetét tekintve is egyre erősebben 

tagozódott.  Mind  több  fili esett  ki  az  arisztokrata  körökből.  Helyzetük  egyre  inkább  (főleg  az 

angolok  irányította  területeken)  a  feudális  földesúr  kíséretéhez  tartozó  udvaroncokéhoz  vált 

hasonlatossá.  Egyre közelebb kerültek a társadalom nem arisztokrata rétegeihez. Tevékenységük 

nagy részét az ő köreikben fejtették ki. Korábban ez a mulattatók kisebb hányadára volt jellemző. 

Ezzel természetesen megváltozott a szöveghagyomány tartalmi része és ezzel együtt a szövegek 

előadásmódja is. Egyre több mulattatóval kellett felvenniük a versenyt, és meg kellett felelniük az 

írott szövegek terjedése révén gyorsan változó közízlés elvárásainak is.

A 17.  század  végére  befejezett  angol  hódítás  következtében  megszűnt  ugyan  a  törzsi 

társadalom  szervezete,  társadalmi-kulturális  felépítése,  de  az  ír  nyelvű  kultúra  esetében  az 

átörökítési módok nem változtak, hiszen Írországban a hivatalos oktatás továbbra is a hagyományos 

költő iskolákban folyt, nem alakultak ki egyetemek, az ír nyelvű könyvnyomtatás pedig ebben az 

időszakban minimális  volt.  A többségében katolikus írek körében ekkor  még nem terjedt  olyan 

mértékben  az  írni-olvasni  tudás,  mint  a  protestáns  angolok  és  skótok  között,  ezért  a  könyvek 

kiadásának értelme sem nagyon lett volna, ráadásul az írástudó értelmiség a 18. századtól külföldi 

létre kényszerült. 

A kultúra  átörökítését  a  társadalom szélére  sodródott  vándor  énekmondók (filik, bárdok, 

történetmondók és hárfások egy szintre kerültek), a majdnem teljesen illegális  hedge school-ok2, 

1 Az ír neveket számtalan alakban használják. A visszakeresés könnyítése végett mindig a használt források átírásában 
használom őket.

2 A kisebb közösségek által eltartott pajtákban, ligetekben tartott elemi oktatási forma elnevezése volt. A hedge school 
kifejezés az időnként rejtekhelyként használt bokrosokra, ligetekre utal. 
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illetve a „civil” történetmondók, mesélők végezték. Az ír falusi közösségek az angol hódítást követő 

időkben  elmaradottá  és  konzervatívvá  váltak,  legalábbis  abban  az  értelemben,  hogy a  külvilág 

információi  nehezebben  jutottak  el  hozzájuk  (vagy  ha  eljutottak  is  -  hiányzott  az  az 

intézményrendszer, mely ezek érdemi feldolgozását lehetővé tette volna), aminek következtében a 

19. században kezdődő ír folklórkutatás Európában párját ritkító epikus anyagot és a hagyományos 

előadói mód eszközeivel élő számtalan kiváló előadót talált.

Dolgozatomban a felvázolt kép részletesebb vizsgálata után arra keresem a választ, vajon 

hogyan adták elő a költők és énekmondók a szövegeiket a középkori Írországban: hogyan készültek 

fel a mesterségükre, milyen szövegeket, milyen alkalmakkal, milyen körülmények között, milyen 

segédeszközök felhasználásával mondtak el, milyen más mulattatókkal kellett együttműködniük, és 

milyen  közönség  elvárásainak  kellett  megfelelniük  működésük  közben,  milyen  fizetségért.  A 

válaszokat a korabeli szövegek, képek és más kultúrákban alkotó énekmondók tevékenységének 

összehasonlításával  igyekszem  megválaszolni,  és  van  olyan  kérdés,  amely  -  talán  árnyaltabb 

formában - továbbra is kérdés marad. 
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2. Az ír énekmondó helye a társadalomban

2.1. Az elnevezés nehézségei

Az énekmondó kifejezés nem pontosan fedi azt a szerepet, amit a hagyományosan költőként 

fordított szereplő, vagy szereplők betöltöttek az ír társadalomban. Leggyakrabban a  fili és a bard3 

szavakkal nevezik meg őket. Ezeknek a szavaknak a fordítása nemcsak magyar nyelven nehéz. A 

fili és a bárd az ír  társadalom olyan szereplői,  akiknek a feladatai  ugyan hasonlítanak a másutt 

scopnak, skaldnak, trubadúrnak, trouvére-nek, histrionak, jokulátornak, jongleur-nek, minstrelnek, 

és számtalan más névvel illetett középkori előadóknak a feladataihoz (REICHL, K. 2003:76.), de az 

ír társadalmi rendszer sajátosságai, és a rendelkezésünkre álló források ellentmondásai miatt még az 

ír nyelvben4 is változhat jelentésük köre. Eugéne O'Curry a 19. században így magyarázza, szinte 

mentegeti a helyzetet5:

„Nagyon  nehéz  a  filidecht (...)  és  a  fili (...)  szavak  pontos  angol  megfelelőit 

megtalálni. A File kifejezést az angolban általában a 'költő' szóval fordítják, de ez eredetileg 

az irodalom és filozófia tudósainak vagy művelőinek a megnevezése volt. A verselők, vagy a 

költemények alkotói az irodalmár kategóriába tartoztak. A File megnevezést leginkább talán 

a régi görögök értelmezése szerinti 'filozófus' adná vissza, de a mai angol nyelvben ennek a 

jelentése eléggé  bizonytalan,  ezért  a  következőkben a  filidecht és  a  fili kifejezések  nem 

'filozófia'-ként  és  nem  'filozófus'-ként  szerepelnek,  hanem  megmaradnak  eredeti  ír 

alakjukban.  A  filidecht magába  foglalta  a  törvények,  a  történelem,  az  előbb  említett 

értelemben vett filozófia, a nyelvek, a zene, a druida-tudomány és a költészet különböző 

elemeinek ismeretét, valamint a prózai és verses szövegek előadásának gyakorlatát. Mindezt 

az Ollamh fokozatot szerzett emberek sajátították el legmagasabb szinten egy olyan oktatási 

rendszerben,  amely  megelőzte  a  későbbi  egyetemi  szervezeti  formát.  A  fili önmagában 

3 A továbbiakban magyarosan bárdnak írom.
4     A kelta nyelvcsaládhoz tartozó ír nyelvet hivatalos magyar nevén ír nyelvnek említem, a nyelv saját megnevezését, 
a gael nyelvet az írrel közeli rokonságban lévő skót gael nyelv megnevezésére használom, a skót jelzővel együtt, hiszen 
a skót nyelv önmagában jelenthetné a Skóciában scottishként nevezett, angollal közeli rokonságban álló, főleg Dél-
Skóciában használt nyelvet is. A skót gael nyelvet a Skót Felföldön és a Hebridák szigetein használják, a mai Skócia 
területén soha nem volt teljes egészében elterjedt  nyelv. A 17. századig kultúrája erősen összefonódott az ír nyelvi 
kultúráéval, a standard költői nyelvet mindkét országban kölcsönösen használták. Az ír és a skót gael nyelv története, 
helyesírása és kulturális szerepe a 17. századtól kezdett jelentősebben elkülönülni egymástól.
5 A szövegeket saját fordításomban közlöm. Külön jelzem, ha mások fordítását használom fel.

7



jelenthet költőt, de a tudományok rendszerében, a filidecht egy vagy több ágazatában ezt a 

fogalmat  a  Saí adta  vissza  -  ennek  következtében  az  Ollamh-ot  bizonyos  helyzetekben 

hívhatjuk File-ként, máskor viszont  Drumcli-nak és így tovább, de illethetjük a Ferleighin 

névvel is, azaz a klasszikus tudományok tudósának.” (O'CURRY, E. 1878: 2.) 6

A helyzetet bonyolítja, hogy a 14. századtól az udvari költőket egyre gyakrabban nevezték 

bárdnak,  ami  a  12.  század  előtti  felosztásokban,  jogi  szövegekben  a  költők  olyan  csoportját 

jelentette, akik nem a hivatalos költő iskolákban sajátították el a mesterségüket. A 14. századtól az 

iskolákat is, a korábbi fili iskola elnevezés helyett, bárd iskolának nevezték. Osborn Bergin szerint a 

bárd szót az angolok részesítették előnyben a filivel szemben, és az angol befolyás növekedésével 

vált egyre inkább elfogadottá Írországban (BERGIN, O. 1970:4). A kutatók a 12-17. század között, 

a  dán díreach szigorú poétikai szabályai alapján született versek hatalmas csoportját hívják bárdi 

költészetnek, a versek alkotóit pedig bárdnak vagy filinek7. Caerwyn Williams egy fontos cikkében 

megpróbálta bevezetni az udvari költő (court poet) kifejezést, de kísérlete nem találkozott osztatlan 

lelkesedéssel (CAERWYN WILLIAMS, J. E. 1971. és az egyik reakció CARNEY, J. 1973:233.). 

Ettől  függetlenül  többször  is  találkozhatunk  ezzel  a  megnevezéssel,  amikor  a  fili és  a  bárd 

társadalmi szerepét, helyzetét igyekeznek megvilágítani.

Magyarul  sem a  fili, sem a  bárd  szónak  nincsen  pontos  megfelelője:  a  bárd  szónak  az 

ossziáni költemények túlhevült európai és magyarországi befogadása óta 19. századi romantikus 

tévedés hangulata van, a  filinek pedig, a középkori ír irodalom hazai feldolgozásának hiányában, 

nincs igazi jelentéstartalma. A költő szó jóval kevesebbet jelent, a jobb híján választott énekmondó 

pedig a magyar kultúrtörténet nem általánosan ismert szereplője. A továbbiakban, a kontextustól 

függően,  felváltva használom a  fili és  a bárd kifejezéseket  a  magyar  költő,  énekmondó, előadó 

illetve, körülírásszerűen, a szöveg előadója szavakkal.

6 O'Curry könyvének függelékében középkori kódexekből idézi a fili szó korabeli magyarázatait. „Az etimologizálás 
során legtöbben a fi ('méreg') és a li ('szépség') szavak összetételeként értelmezik a kifejezést. Magyarázatként azt 
fűzik hozzá, hogy a fili verse mérgező, ha szatíraként szól, és a szépséget fejezi ki, amikor dicsőít. Másik értelmezés 
szerint  a görög  philo szóból származik,  amit a lejegyző  lamator-ként fordít,  azaz »a  tanulás szerelmese«”, írja. 
Többen értelmezik a fialsai ('a tudás mestere') kifejezés rövidített alakjaként. (O'CURRY, E. 1878:461-463.)

7 Bárdnak is, filinek is hívják őket, de a filik besorolás szerinti minden fokozatának saját elnevezése is van, és néha 
ezekkel nevezik meg őket. Erre később részletesebben is kitérek.
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2.2. Az ír énekmondóról kialakított hagyományos kép

A kelták időnként divatossá válnak Európában. 

Az antik szerzők (görögösen kelta vagy latinosan gall)  névhasználatának eltűnése után a 

középkor elejére a kelta eredetű népek számára feledésbe merült ősi múltjuk. A szájhagyomány a 

történeti  pontosságot  néhány generáción  belül  tudja  megőrizni,  a  korábbi  események a  mitikus 

múltba oldódnak bele. (FOX, A. 1999:241.) A különböző kelta eredetű kultúrák keresztény írástudói 

is hódoltak a divatnak, és a 12. századtól népük eredetét a Bibliából vezették le. A történet szokásos 

szerkezete szerint a bábeli torony lerombolása után váltak ki őseik a többi nép ősei közül, majd 

hasonlóan a választott néphez, hosszú vándorlás után megérkeztek mai hazájukba. Írországban és 

Skóciában az adott keretek közé fantasztikusabbnál fantasztikusabb elemekkel teleszőtt mitológiai 

történetek is kerültek a Lebor Gabála gyűjteménybe, melynek egyes elemeit már a 12. század előtti 

források is  említik,  de  szerkesztett  változata  ebből  az  időből  maradt  fenn.  (MACALISTER,  S. 

1938-1956.)  A reneszánsz  fedezte  fel  régi  latin  szerzők  munkáinak  kiadása  nyomán,  hogy  a 

régmúltban a népek máshonnan is eredhettek, mint a Biblia földjéről.  Tacitus (a kelták említése 

szempontjából fontos) Agricola című munkáját 1480-ban adták ki Milánóban, Caesar Gall háborúját 

(a másik fontos múltébresztő írást) 1511-ben Velencében. A 16. században a franciák rájöttek gall 

eredetükre,  az  angolok  a  brit  ősöket  fedezték  fel,  majd  1582-ben  Georg  Buchanan  Rerum 

scoticarium historia című munkájában több mint ezer év után újra használja a 'kelta' kifejezést. A 

hagyományos ír-skót közös történet, a Lebor Gabála alapján még úgy tudja, hogy a kelták egy része 

az  Ibériai-félszigetről  hajózott  Írországba,  ott  letelepedtek,  és  egy  kis  csoportjuk  továbbment 

egészen Skóciáig.

1703-ban jelent meg a breton származású Paul-Yves Pezron munkája, a  L'Antiquité de la  

langue et de la nation des Celtes. Az ő keltái dicsőséges hódítók voltak, akik leigázták a görögöket, 

majd a rómaiakat, és egész Európát hatalmukban tartották. Egy kis csoportjuk letelepedett a mai 

Bretagne  területén,  ahol  megőrizték  régi  nyelvüket.  Pezron  a  klasszikus  szerzőkre  hivatkozik, 

emellett  filológiai  vizsgálódásokat  is  végez.  Könyve  új  öntudatot  adott  a  franciák  által  erősen 

szorongatott breton nyelvi kisebbség tagjainak. A könyvet Edward Lhuyd walesi ódondász három 

év  múlva  megjelentette  saját  angol  fordításában.  Az  eredeti  címet  megtoldotta:  Nemzetek  az  

ókorban, különös tekintettel a keltákra vagy gallokra, lévén eredetileg ugyanaz a nép, mint őseink,  

a britek' Lhuyd eddigre saját kutatásai alapján nemcsak a breton nyelvrokonságot fedezte fel, de 

kutatásokat  végzett  a  walesi  nyelvnek  az  ír,  a  skót  és  a  cornwalli  nyelvekkel  való  rokonságát 

illetően is. Eredményei az Archeologia Britannica című munkában láttak napvilágot 1707-ben. Az 
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új felfedezés hatására a kelta szó új értelmet nyert, és rövid időn belül nemcsak ezekre a nyelvekre 

használták, hanem a felsorolt nyelveket8 beszélő csoportok kultúrájára is. A 18. század közepére 

kialakult  az  első  európai  keltománia.  A nagy  lelkesedés  eredményeképpen  a  szigeteken  és  a 

Bretagne-ban talált kőkori emlékeket is mind a kelták építményeinek vélték, és ekkor született az az 

elképzelés is, hogy ezek az építmények a druidák, a kelta varázslók, szent emberek templomaiként, 

kultuszhelyeiként szolgáltak. Innen már csak egy kis fantázia kellett ahhoz, hogy a kelta eredetű 

népek  szövegemlékei  közt  is  megtalálják  a  dicső  múltra  utaló  nyomokat.  Mielőtt  a  kódexeket 

alaposabban  áttanulmányozták  volna,  James  Macpherson  „feltalálta”  ezeket  az  emlékeket. 

Macpherson  1760  és  1763  között  Ossziáni  dalok címmel  adta  ki  azokat  a  verseket,  melyeket 

Osszián, a 3. században élt vak bárd két 1200-1300 éves kódexben fennmaradt költeményeinek 

állított. (CUNLIFF, B. 2003:111-118.)

Macpherson az eredeti szövegeket sohasem tudta bemutatni, de újfajta irodalmi gondolkodás 

előidézője  lett  borongós  hangulatú  verseivel9.  Osszián  alakjában  a  fő  újdonság  az  elfelejtett 

hagyományok őrének szerepe volt. Dalainak segítségével a kis, alávetett helyzetben lévő nemzetek 

ráébredtek, hogy nekik is lehetett dicső múltjuk, amit szöveghagyományaik alapján felidézhetnek, 

ha  megtalálják  a  helyes  forrásokat.  A korai  romantikus  nemzedék  rajongását  viszolyogva  néző 

szkeptikusok nekiálltak felkutatni a régi skót gael és ír nyelvű eredeti szövegeket, amely nagyon 

hasznos dolognak bizonyult. Akadt olyan is (mint például Samuel Johnson, az angol nyelv tudós 

szótárírója és irodalomkritikus), aki elutazott a Hebridákra, hogy az Ossziáni dalok helyszíneit is 

ellenőrizze.  Tulajdonképpen  ezekkel  az  ellenőrzésekkel  kezdődik  a  kelta  eredetű  népek 

irodalmainak  tudományos  vizsgálata.  Osszián  révén  a  régi  kelta  dalnok  bekerült  az  európai 

köztudatba,  és  a  kutatások  lökést  adtak  Európa  szerte  a  folklórhagyomány  gyűjtésének  is. 

Macpherson  munkássága  megosztotta  az  embereket  a  tudományos  és  az  irodalmi  körökben,  a 

műveiről folytatott viták során pedig az irodalom értelmezésének a klasszicizmus utáni új korszaka 

kezdődött.  A kelta  eredetű  nyelveket  beszélő  népek  nemzeti  öntudata  is  felkorbácsolódott,  ami 

újfajta  aktivitásokban  jutott  kifejezésre:  kulturális  csoportokat  szerveztek,  Walesben  például 

felélesztették  a  bárdok  rendjét,  és  a  régi  fesztiválok,  eistedffoddok szokásainak  teljes 

félreértelmezésével  réginek  hitt  új  fesztiválrendszert  alakítottak  ki  romantikus  külsőségekkel10 

(BLYN-LADREW,  R.  1998:235.).  Anglia-szerte  új  druida  rendek  alakultak,  melyeknek  szinte 

8 A Man szigeten beszélt manx nyelv is a kelta nyelvcsaládhoz tartozik - hamarosan erre is fény derült.
9 Magyarországon többek között Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Arany János 

lelkesedtek  érte,  Batsányi  és  Kazinczy  neki  is  álltak  magyarra  átültetni  a  költemények  egy  részét  német 
fordításokból. Arany János Walesi bárdok című verse alapján telítődött meg jelentéssel a bárd szó a magyarban.

10 Például az 1853-as fesztivál pályázatára alkotta meg a Brit-szigeteken a 17-18. században hordott viseletek alapján 
Augusta Hall a walesi „népi viseletet”. Díjat ugyan nem osztottak a fesztiválon a tervekért, de Augusta Hall 
találmánya mégis általánosan elfogadottnak és tartósnak tűnik walesi körökben.
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semmi  közük  nem  volt  az  eredeti  druidákhoz  (ha  máig  fennmaradtak,  a  kutatások  pontosabb 

eredményei ellenére sem sokat változtattak 18. századi tévedéseiken) (CUNLIFF. B. 2010:124.). A 

druidák,  filik és  bárdok  közötti  megosztást  antik  szerzők,  főleg  Strabón  Geógraphika  című 

munkájából vették, aki szerint:

„Majdnem  minden  csoportjuknál  3  osztálya  van  a  különleges  tisztelettel 

övezetteknek; ezek a bárdok, a jósok és a druidák. A bárdok énekesek és költők, a jósok az 

áldozatok bemutatói és a természet búvárai, a druidák a természet búvárlatán kívül még az 

erkölcsbölcselettel  is  foglalkoznak,  nagyon  igazságosnak  tartják  őket,  s  ezért  mind  a 

magán-,  mind  a  közös  peres  ügyeket  rájuk  bízzák,  úgyhogy  azelőtt  a  háborúkat  is  ők 

intézték  el  békésen,  az  egymással  ellenségesen  szembenállókat  lecsendesítették,  s  a 

gyilkossági perekben való ítélkezést is a legtöbbször rájuk bízták...  azt hiszik, hogy ahol 

tömegesen  vannak,  ott  a  földnek  is  bő  termése  van.  Mind ezek,  mind  a  többiek  is  azt 

tanítják, hogy a lélek és a világ elpusztíthatatlan, egykor azonban a tűz és a víz fog föléjük 

kerekedni.” ( Dr. Földy József fordítása, STRABÓN 1977:222-223.)

 A romantika korában az írországi szövegek alapján a druida, fili, bárd megosztást látták az 

antik hagyományok egyenes ági leszármazottjának. Ez befolyásolta azt az elképzelést, ami a mai 

napig tartja magát, sem cáfolni,  sem bizonyítani nem lehet erősebben, hogy a  filik felismerve a 

kereszténység  erejét,  kompromisszumokat  kötöttek,  hogy  tudásuk  egy  részét  és  társadalmi 

helyzetüket  megőrizhessék  az  új  ideológia  irányítása  mellett  is.  Carney  szerint  a  filik a 

kereszténység  érkezésekor,  az  5-6.  században  hajlandóak  voltak  átengedni  vallási  téren  a 

vezetőszerepet az újonnan Írországba telepedett szerzeteseknek, ha megőrizhették az oktatásban és 

politikai tanácsadóként betöltött  szerepüket a törzsi király kíséretében. A druidák, akiktől a  filik 

tudásban, sőt a tudás megszervezésének, gyakorlásának a módjában sem sokban különbözhettek a 

kereszténység előtt, eltűntek ugyan az ír társadalomból, de tudásukat és a társadalomban betöltött 

helyüket pótolták a költői feladatokat ellátó, azaz a hagyományt szövegeikben őrző filik (CARNEY 

1973: 234.).

A költő Macpherson által népszerűsített „hagyomány őre” szerep a mai napig tartja magát a 

köztudatban. Ehhez a szerephez járult Macphersonnak még egy maradandónak bizonyult újítása: a 

homályos, látomásos hangulat, amit versei sugároznak. A breton származású Ernest Renan és az 

angol Mathew Arnold voltak azok, akik ezt a hangulatot a kelta népek általános jellemzőjeként 

fogalmazták meg a 19. század második felében, egy újabb keltománia előhangjaként11. (PORTER, J. 

11 Szerb Antal is ezt jegyzi meg a keltákról Világirodalom történetében, de az Utas és holdvilág, a Pendragon legenda 
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1998:206-208.) Az új keltománia tovább színezte a „hagyomány őrzőjének” alakját, amihez Walter 

Scott  adott  újabb  színeket  munkáiban.  A költő  alakjához  megteremtette  a  romantikus  tájat  és 

történelmet  is.  A költő  régi  misztériumok  letéteményese  lett,  tudása  másvilági  eredetű,  mely 

személyét megszentelte, és királyok keresték a kegyeit. Énekeit a nagy királyi csarnokokban zengte, 

miközben  a  lakomára  összegyűlt  hallgatóság  megbabonázva,  pisszenés  nélkül  figyelte  őt. 

Képzeletben csodás másvilágokba repítette őket (TAYLOR, A. 1992:38-39.). A 19. században egyre 

erősödő  nacionalizmus  egyenesen  vezéralakká  léptette  elő  a  bárd  leszármazottjaként  felfogott 

költőt.  O'Curry  szerint  a  bárd  nem csak  nemzeti  költő,  de  mellette  még  történettudós  is  volt, 

egyáltalán minden tudományt magas fokon művelt,  és a királyok örömmel ültették asztalukhoz. 

Általános tisztelet és megbecsülés övezte személyét. (O'CURRY, E. 1878:2.). Könnyen osztogatták 

a bárd címet, ami új jelentésében nemzeti költőt jelentett. Írországban Thomas Moore-nak járt ez a 

megnevezés,  de visszamenőleg Shakespeare-re is  kiosztották a romantikusok, akik a  „stradfordi 

bárd”-ként emlegették.

Írországban eközben Eugene O'Curry,  P. W. Joyce,  Standish O'Grady, Whitley Stokes és 

mások hatalmas szöveganyagot búvároltak át a múlt emlékeinek felkutatásáért, és elkezdték kiadni 

eredetiben és fordításokban a régi ír anyagot (például O'CURRY, E. 1878., O'GRADY, S. 1892., 

JOYCE, P. W. 1879.; munkáik úttörő szerepéről ír nagyon lelkesen MACSWEENEY, P. M. 1913). 

A kódexek szövegei alapján megírták Írország szociális illetve kultúrtörténetét. Munkáik lendületet 

adtak a filológiai kutatásoknak, és segítették az Írország múltját tárgyaló új, nem angol szemléletű 

történeti  tanulmányok  megszületését.  A  történelmi  helyzetből  adódóan  értelmezéseik  sokszor 

romantikusak, de a kódexekből előbányászott történetek és „kultúrhistóriai” emlékek megnyitották 

az utat a múlt képének árnyaltabb kialakításához (O'CURRY. E. 1873., JOYCE, P. W. 1903.). A régi 

történetek, költemények felfedezése, különösen a  fili és a bárd téves nemzeti szerepének gyakori 

túlértékelése, az irodalomra is nagy hatással volt. A sokszor félreértésekkel teli múltidézés sajátos 

értelmezése volt az ír irodalmi reneszánsz fő hajtóereje, mely leglátványosabban a dublini Abbey 

színház mitológiai szövegeket feldolgozó darabjaiban mutatkozott meg. Lady Augusta Gregory, a 

színház  egyik  vezetője  -  William  Butler  Yeats  és  John  Millington  Synge  mellett  -,  kiváló 

folklórgyűjtőként is fontos szerepet játszott a korabeli kulturális életben, de a régi kódexekből általa 

válogatott  és  angolra  fordított  mitológiai  történetek  (GREGORY,  A.  1904.)  is  alapanyagul 

szolgáltak az ilyen témájú drámákhoz. Valószínűleg Yeats lírai szövegközpontú, a díszleteket és a 

kellékeket minimálisan alkalmazó színházelképzelése is, még a nó drámákkal való találkozása előtt, 

részben a bárd elképzelt szerepéből táplálkozott. 

Az ír kutatók számára nem volt könnyű a kutatást elvonatkoztatni a politikától. A 19. század 

és A királynő nyaklánca című regényeiben is ezt ismétli több-kevesebb játékossággal.
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végén és a 20. század nagy részében az egyik tét a régi ír szöveganyag világirodalmi rangjának 

bizonyítása lett - a dicső múlt felidézésére elsősorban a bizonyítási kényszer sarkallta őket. Írország 

kultúrtörténeti  szerepe  számukra  nagyon  bonyolult  volt.  Miközben  elgondolásukban  Írország  a 

kereszténység  egyik  első,  és  (a  hivatalos  ideológia  szerint  a  20.  század  végéig)  „legerősebb 

bástyája”-ként szerepelt, a kelták révén kultúrája jóval korábbi emlékeket őrzött meg, mint mondjuk 

az angoloké vagy a franciáké. Ezzel egy időben sok kutató szerint Írországnak fontos szerepe volt 

az antik kultúra szellemi örökségének megőrzésében is. Az ír nyelv angollal szembeni folyamatos 

visszaszorulása,  a  nyelvet  beszélők  számának  elenyészése  állandó  erőfeszítésre  késztette  az 

értelmiséget, hogy ne csak a külvilág számára, de otthon is bizonygassa az ír nyelv kiválóságát - 

ennek a kiválóságnak egyik legékesebb bizonyítéka az írott ír nyelv európai viszonylatban hosszú 

története volt, másik bizonyítéka pedig a nagy értékű irodalom, melyet ezen a nyelven műveltek az 

elnyúló középkor hosszú idején át. A bárdok által gyönyörű történetekben őrzött ősi dicső (kelta) 

múltról dédelgetett macphersoni idea a tudományos életet is áthatotta, akkor is, ha az ír szövegek 

filológiai kutatása részben éppen azért kezdődött el, hogy bebizonyítsák az ír szövegek elsőségét a 

Macpherson által emlegetett skót szövegekkel szemben. Ilyen körülmények között az énekmondó 

szerepét is hozzá kellett igazítani az alapfeltevéshez.

Sok  tekintetben  a  német,  angol,  skandináv  kutatók  tisztább  képet  alkothattak  a  régi  ír 

szövegek  alapján  a  múltról,  mert  kevesebb  ideológiai  kötöttséggel  kellett  megküzdeniük. 

Nyelvészeti  érdeklődésük  hatására  kezdtek  el  foglalkozni  a  régi  ír  irodalommal,  de 

értelmezéseikhez  árnyaltabb  kultúrtörténeti  képre  volt  szükségük.  Különösen  az  óír  nyelv 

szerkezetének, nyelvtanának megfejtésében és szövegeinek pontos kiadásában volt  nagy szerepe 

Rudolf Thurneysennek, Kuno Meyernek, Ernst Windischnek, akik az ír kutatók egy új nemzedékét 

is kinevelték. Fellépésük után tisztább képet lehetett kialakítani a tudós osztályról, a mitológiai, a 

jogi,  genealógiai  szövegek és  a  középkor  különböző szakaszaiban született  költemények pontos 

filológiai feldolgozása révén.

Írország 20. századi történelme úgy alakult, hogy a szigetország a hatvanas-hetvenes évekig 

sok tekintetben  bezárkózott  életet  élt,  az  értelmiség  nagy része,  sokszor  a  kevésbé  konzervatív 

gondolkodású  része  külföldön  tevékenykedett12.  Bár  a  középkori  ír  irodalom  gazdagsága,  a 

különböző országok könyvtáraiban található ír kódexek nagy száma illetve a rengeteg kivándorló ír 

igénye  lehetővé  tette,  hogy  a  középkori  ír  irodalommal  különböző  országokban  (elsősorban 

12 A bezárkózottság  és  a  nemzeti  ideológia  túlhangsúlyozásának  irodalomszemléletéről  írt  szatírikusan  a  legtöbb 
munkájában James Joyce és a nálunk egyre több munkájának lefordítása után is még kevéssé ismert Flann O'Brien. 
O'Brien  legfontosabb  munkája  a  középkori  ír  szövegek  pontos  ismeretén  (is)  alapuló  At  Swim-two-Birds című 
regénye, mely a fili  szerepének továbbélése szempontjából is kulcsfontosságú 20. századi alkotás (O'BRIEN, F. 
1939.). Magyar fordításban is olvasható (Úszikkétmadáron, Koinonia kiadó, 2009.,  Mihálcsa Erika és Csizmadia 
Gábor fordítása) 
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Angliában, Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban)13 is magas 

szinten foglalkozzanak, a hazai tudományos gondolkodás időnként hatással volt ezekre a külföldi 

kutatásokra is.

13 A legfontosabb folyóiratok közül néhány,  melyek kimondottan a kelta eredetű népek irodalmával foglalkoznak: 
Revue Celtique (1870 óta francia, angol nyelvű cikkekkel is), Zeitschift für Celtische Philologie (1897 óta, német és 
sok angol nyelvű cikkel),  Cambrige Medieval Celtic Studies (angol),  Harvard Celtic Colloquium (amerikai) és az 
írek közül Celtica, Ériu, Éigse, Studia Celtica.
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2.3. A hagyományos képpel kapcsolatban felmerülő kérdések

A  divatoknak  lehetnek  pozitív  vonzatai  is  -  egyrészt  a  megnövekedett  érdeklődés 

kielégítésére újabb források felderítése szükséges. A legutóbbi divathullám révén is erősödhetett a 

forrásfeltárás, forráskiadás (pl. az Early Irish Satyre, MACLAUGHLIN, R. 2008.); másrészt olyan 

kutatók,  akiket  bosszant  a  divat  felületessége,  elgondolkodnak  a  legbevettebb  közhelyek  valós 

természetén, és születnek olyan munkák (többéves kutatási gyanúk összefoglalásaként), mint a The 

Atlantic Celts (JAMES, S. 1999.), melyek ha nem forradalmasítják is az ókori keltákkal foglalkozó 

kutatást, de elgondolkodtatnak, és valóban új lehetőségekre hívják fel a figyelmet. Ennek nyomán 

összetettebb lett a kép a keltákról, és ahogy szinte mindig, itt is bebizonyosodott, hogy a korábbi 

eredményeket gyakran befolyásolták a közkeletű elképzelések, a politikai, szociológiai helyzet által 

befolyásolt  ideák,  vágyak. A kelta kérdés erősen bonyolódott  az utóbbi két évtizedben, mivel a 

régészeti eredmények nem mindig támasztották alá a feltételezett múltat. A mai álláspont szerint a 

kelták  nem  egészen  onnan  jöttek,  ahonnan  eddig  feltételezték,  nem  egészen  olyan  módon 

terjesztették befolyási  területeiket,  mint a harcosabb időkben ezt elképzelték,  és kultúrájuk, ami 

sokkal  vegyesebb  volt,  mint  ahogy  ezt  hitték  a  kelta  eredetű  népek  19-20.  századi 

identitáskeresésük  idején,  más  módokon  terjedhetett  el  azokon  a  területeken,  ahol  töredékes 

maradványait megtalálhatjuk. Ez a nézőpontváltás érinti az anyagi kultúrát befolyásoló társadalmi 

életre és ezzel együtt a kulturális szokásokra vonatkozó elképzeléseket is. Így az irodalmi emlékek 

értelmezése is más megközelítést igényel, mert a szövegek létrehozói, átörökítői természetesen sok 

esetben más körülmények között,  más feltételekkel végezték a munkájukat, mint ahogyan eddig 

feltételezték róluk. 

Korábban általánosan elterjedt nézet volt, hogy a kelták hódítások révén szereztek újabb és 

újabb területeket. Az elmélet visszaszorulásával együtt feltételezhető, hogy az irodalomban található 

számtalan küzdelem eredeténél nemcsak az antik szerzők által emlegetett, a kelta törzsekre állítólag 

jellemző harci virtust kell figyelembe venni, hanem más hatásokat is. Ha hihetünk a kelták által 

egykor és ma lakott területeikre való betelepedésük békésebb folyamatának, ahogy ezt a régészeti 

emlékek sugallják, feltételezhetjük, hogy a békés együttélés révén nagyobb hatással lehetett a helyi 

"őslakos"  kultúra  a  beszivárgókra,  mint  ahogy  ez  eddig  általánosan  elfogadott  volt  (a  teljes 

problémakör jó összefoglalása CUNLIFFE, B. 2003.). Több szellemi hatás is érhette az újonnan 

érkezőket, és az sem biztos, hogy a „hódítók” kultúrája volt a domináns, vagy másképpen: nem 

annyira domináns kultúra volt az érkező, mint ahogy ezt a „harcos kelták” elképzelése feltételezi. 
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Azaz  már  a  keresztény  hatás  előtt  is  többféle  kulturális  hatás  érhette  a  kelta  csoportokat,  és 

egyáltalán  nem  biztos,  hogy  ez  mindig  indoeurópai  hatás  volt  -  ez  egyébként  már  korábban 

feltételezhető volt a jól látható kőkori építmények és a hozzájuk fűződő emlékek kapcsán, melyek 

beépültek  az  ír  mitológiai  gondolkodásba  (például  New  Grange  és  a  hozzá  hasonló  kőkori 

építmények,  melyek  nagy valószínűséggel  hatással  voltak  a  sídh,  a  tündérnépekkel  kapcsolatos 

képzetek kialakulására - DILLON, M. 1968:16-17.).  Ez okozhatta, hogy az ír mitológiai anyag, 

amely a  korábbi  nézet  szerint  a  római  hatás  elkerülése  miatt  őrizte  meg egyedülállóan  a  kelta 

mitológia  képzeteit,  sokszor  nem mutatott  párhuzamot  más  kelta  eredetű  népeknél  fennmaradt 

képzetekkel, vagy csak nagyon erőltetetten lehetett ezeket párhuzamba állítani.

Talán innen kiindulva lehetne újra értelmezni a  filikkel,  bárdokkal kapcsolatos homályos 

pontokat is, a kereszténység előtti szerepüket, ami nem biztos, hogy mindig a klasszikus szerzők 

által népszerűsített hármas felosztásba (druida, vátesz, bárd) illeszkedett, és bár ez a felfogás vált 

népszerűvé a romantika korától a mai napig, talán árnyalhatóbb a kép.

A hetvenes évek közepétől a kutatás egyik legnyugtalanítóbb kérdése, hogy tényleg annyira 

ősi-e az ősi kelta múlt. Amit a 19. század előtti szellemi világról ismerünk, azt az írástudók által 

hátrahagyott szövegekből és a jóval szegényebb képanyagból meríthetjük. Mennyire befolyásolta az 

írországi írástudók munkáját az európai kultúra - a zsidó-keresztény mitológia és a latin vagy a 

görög  nyelven  író  antik  szerzők  tovább  olvasása,  ihlető  ereje  a  keresztény  középkorban?  Már 

Thurneysen, Meyer, és aztán Carney az 1955-ben megjelent írásaiban, különösen a  The External  

Element in Irish Saga címűben  (CARNEY, J. 1955:276. skk.) feltették a kérdést, hogy tényleg csak 

belső forrásokból és valóban ősi forrásokból táplálkozik-e a régi ír irodalom. A kérdésekre adott 

válaszok számos,  a költőkkel,  előadásmódjukkal kapcsolatos problémára is rávilágíthatnak: nem 

mindegy  ugyanis  a  szóbeli  átörökítés  szempontjából  sem,  milyen  típusú  hagyomány  milyen 

formában őrzött szövegét kell továbbadni, az meg különösen nem mindegy, hogy az írott formába 

öntés előtt milyen hosszú egy történet vagy vers orális múltja, és hogy a lejegyző (vagy az ezt a 

nézetet valló kutatókban erős a gyanú, hogy inkább komponáló) személy ismeretei szerint milyen 

források lehettek a példák. A tisztán szóbeli hagyomány, melyet a szolgalelkű lejegyző szóról szóra 

lemásol,  majdnem teljesen  kizárt.  Sem az  írás  technikai  lehetőségei,  sem a  szövegről  alkotott 

középkori  nézetek nem támasztják alá  ezt  a feltételezést.  Az elhangzó szöveg pontos rögzítése, 

ahogy ezt ma értjük, a nyomtatás általános elterjedése után született igény - akárhány mesemondót 

megkérdezünk egy-egy szövegük többszöri rögzítése után, mind azt állítja, hogy a mesét minden 

alkalommal szóról szóra ugyanúgy mondta el, és ha visszahallja az egymástól időnként lényegesen 

eltérő  szövegeket,  akkor  is  meggyőződése,  hogy a  magnó  téved,  vagy mi  akarjuk  megtréfálni 

(DÉGH L. 1968:180.). Valószínűbb, hogy a szövegek lejegyzése a középkorban többféle módon 
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történhetett, és ritkán fordulhatott elő, ha egyáltalán volt ilyen eset, hogy a szöveget közvetlenül 

elhangzása idején, szóról szóra leírták. Ha pedig nem így volt, feltételezhető, hogy a lejegyző még 

abban az esetben is módosított az eredeti szövegen, ha hűen akarta visszaadni az eredeti elhangzó 

változatot.  Természetesen  különböző  mértékben  lehetnek  jelen  az  írott  anyagokban  a  szóban 

elhangzó és az írott források által befolyásolt elemek. 

Az  írott  hagyomány  erősen  meghatározhatta  a  lejegyzők  irodalmi  ízlését.  Elsősorban  a 

Biblia és néha meglepően sok antik szerző ismerete feltételezhető Írországban már a kereszténység 

elterjedése  utáni  korai  időkben  is.  Az  ír  mitológiai  szövegekben  visszaköszönhettek  olyan 

történetszerkezetek, melyeket a tanult klerikus a Bibliában is megtalált, és ez fordítva is igaz - akár 

a cselekmény vezetését, akár a szöveg megformálását is ismerősnek találhatta több esetben. Az ír 

szerzetesi  iskolában  tanuló  diák  tanulmányai  során  a  Biblia  mellett  megismerkedhetett  latin  és 

valamennyi görög irodalmi alkotáson kívül grammatikai és retorikai szövegekkel, hiszen a kódexek 

tanúsága  szerint  ezek  is  részét  képezték  tanulmányainak,  melyek  szöveglejegyzői,  szerkesztői, 

komponálói gondolkodását és irodalmi ízlését is nyilván befolyásolták. (MCCONE, K. 1990., O 

RIORDÁN,  M.  2007.;  A  kutatás  Kim  McCone  munkájának  megjelenése  után  bekövetkezett 

erőteljes paradigmaváltásáról: KELLY, P. 1992:69-70.)

Milyen  kapcsolat  lehetett  a  keresztény  szerzetesi  közösségek  és  a  kereszténység  előtti 

szöveghagyomány  átörökítői  között?  A  válaszokat  nyilván  befolyásolja  a  kutatóknak  az  az 

elképzelése,  hogy a szövegek mennyit  őriztek meg a kereszténység előtti  hagyományból.  A két 

szélsőséges  elképzelés  egyike,  hogy a  hagyomány nagy része  megmaradhatott  és  tovább  élt,  a 

keresztény és  más  hatások által  szinte  érintetlenül.  E  szerint  az  elképzelés  szerint  a  szerzetesi 

iskolák mellett fili iskolák is működtek, és a kettő között jó kapcsolat állt fenn, sőt, olyan filikről is 

olvashatunk, akik szerzetesnek álltak, illetve, Columba esetében olyan szerzetesekről (itt az Írország 

egyik legnagyobb szentjeként tisztelt  személyről van szó), aki  fili oktatásban is  részesült,  és  az 

egyházi  rendben  is  megtartotta  költői  mesterségét,  de  szerzetesként  tudását  is.  Carney  erősen 

támadta ezt az elképzelést, melyet  nativistának nevezett. Ő inkább afelé hajlik, hogy az oktatás a 

kereszténység megjelenése után nem sokkal, a 6. században egyházi kézbe került, és meg is őrizte 

egyházi dominanciáját a 12. századi egyházi reformig illetve a normann hódítás hatásainak érezhető 

elterjedéséig. Ez befolyásolta a tanult írástudók gondolkodását, és bár az írott hagyomány mellett 

létezett egy szájhagyományban élő szövegegyüttes is, ez nagyon kevéssé szűrődött be a lejegyzett 

történetekbe  (az  álláspontok  összefoglalását  adja  NAGY,  J.  F.  1986.).  Ha  az  általunk  ismert 

szövegek formáját  erősen befolyásolta a keresztény szerzetes tanulmányai révén szerzett tudása, 

ízlésvilága (mindenképpen az írott irodalom), akkor még hangsúlyosabban merül fel az a kérdés, 

hogy mit adtak elő a szövegmondók. 
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A szóbeli formára az írott anyagból csak nagyon áttételesen következtethetünk, bár az utóbbi 

harminc-negyven  évben  részben  a  Parry-Lord  formula  elmélet,  részben  MacLuhan  hatására 

felerősödött  az  orális  formák rekonstruálásának igénye,  és  egészen új  utakat  nyitottak az orális 

előadásformák visszakövetkeztetésében,  de sok kérdés még mindig nyitott  maradt.  Tényleg úgy 

adták-e elő és akkor, amit a szövegek sugallnak első olvasásra? (ONG, W. J. 1984., FOLEY, J. M. 

1992.) 

A hatások természetesen folyamatosan változtak.  A 12.  század után az ír  társadalomban 

fontos hagyományos tudással foglalkozó iskolák fili családok kezébe kerültek, amelyekben a vers 

lett  a tanítás nyelve,  és a költészet  mellett  a hagyományos tudás  más ágait,  jogot,  genealógiát, 

történelmet,  a  helynevek  tudományát  is  tanították.  Az  Európából  érkező  új  szellemű szerzetesi 

közösségek maguk is részt vettek a kódexek másolásában, összeállításában. A 17. század elejének 

nagy hatású történeti munkáit, a mitológiai anyagokat is megőrző Annals of the Four Masters-t és a 

Foras Feasa ar Éirinn-t  is  egyházi emberek készítették,  de a hagyományos szabályokat követő 

költészet alkotóinak, előadóinak a felkészítését a  fili iskolák végezték. Ez a költészet már sokkal 

jobban dokumentált, mint a korábbi történetek voltak.

Mi történt  a  nem hivatalos  szövegátörökítőkkel?  Hol  leledzett  az  írott  anyagokban csak 

említett orális hagyomány (NAGY, F. J. 1986:272.), hogyan maradtak fenn a szájhagyományban 

terjedő nem hivatalos történetek, énekek? Alig valamit tudunk erről a hagyományról, és ennek a 

hagyománynak a hordozói is ritkán szerepelnek az elit réteghez tartozó  filik, bárdok és énekesek 

mellett  a  dokumentumokban.  Talán  azok  az  alsóbb  rendekbe  sorolt  vándor  költők  tartozhattak 

közéjük,  akik  nem iskolában  tanulták  a  mesterségüket,  és  legfeljebb  olyankor  tesznek  említést 

róluk,  amikor a tanult  költők elégedetlenkednek, hogy a vándor mesélők előadásaikkal elveszik 

előlük a kenyeret (BREATNACH, P. A. 1983:78.). Ez a 15. századtól egyre gyakrabban megtörtént. 

Sokszor a kisebb vagyonú arisztokraták anyagi helyzetük miatt kényszerültek a kevesebb fizetésért 

előadó mulattatók meghívására, máskor talán azért tették ezt, mert elegük volt a hivatásos költők 

arroganciájából, ami egyébként szinte kötelezően együtt járt azok státuszával (BREATNACH, P. A. 

1983:37.).

Bizonyára  Írországban  is  alkottak  kiugrott  klerikusok,  akik  fontos  résztvevői  lehettek  a 

karneváli típusú népi mulatságoknak. Megjelennek az ír hagyományban is olyan szövegek, amelyek 

egyértelműen a Bahtyin által értelmezett karneváli kultúra részei, és amelyekben a népi színjátszó 

kultúra elemeit is felfedezhetjük (BAHTYIN, M. 1982., ismertetése KLANICZAY G. 1990:37-57.). 

A népi  kultúra  igazán vidám hatását  mutatja a MacConglinne látomását  leíró  történet (Aislinge 

Meic  Conglinne, MEYER,  K.  1892.)  vagy  az  ulsteri  ciklus  előtörténetei  közé  sorolt  Bricriu 
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lakomája  (Fled  Bricrenn  -  Bricriu's  Feast,  GANTZ,  J.  1981:224-225.).  Ennek  a  kultúrának  a 

sötétebb oldalát láthatjuk a Dá Derga szállásának pusztulása című komor szövegben (Togal Bruidne 

Da Derga, GANTZ, J. 1981:60-106.). A karneváli nevetés a nyelvhasználatban, illetve a testiség 

előtérbe  helyezése  található  meg  a  korábban szatíraként  értelmezett  rövid  gúnyversekben,  mint 

amilyen a következő is:

„Akad itt egy nő,

nem említek nevet,

olyan szelet lő,

elsodor egy hegyet.”

(GREENE, D. – O’CONNOR, F. 1990:111., 113.).

Az  illető  hölgy  képességének  említése  egybecseng  az  egyik  mulattató,  a  flatulista14 

művészetének  jelenlétével  a  nagyúri  udvarokban.  Bár  ez  utóbbi  művészetéről  a  kutatóknak 

korábban is tudomása volt, legtöbbször hallgattak róla. A MacConglinne történetben Kuno Meyer 

illedelmesen  a  buffoonery,  azaz  'bohóság,  bolondozás,  bohóckodás'  értelmű  szóval  fordítja 

MacConglinne  mutatványát  (MEYER,  K.  1892:43.,  kimagyarázó  lábjegyzete  ugyanitt:140.).  A 

flatulista jelenlétét feljegyzik a tarai király lakomázó asztalánál (2. ábra), és ott látjuk John Derricke 

egyik  16.  század  végén készült  képén éppen akció  közben (4.  ábra),  ami  az egyik  bizonyítéka 

annak, hogy ebben az időben az ír társadalomban a főúri szokások még befogadták a karneváli 

típusú kultúra bizonyos formáit.

A mulattatókról készült jogi státuszt taglaló vagy a lakoma termek etikett szerinti beosztását 

vázoló listákból, mitológiai történetekből tudjuk, hogy a filik, bárdok és hárfások mellett működtek 

más  mulattatók  is  az  ír  társadalomban,  fontos  szerepük  volt  a  mulatságokon,  ünnepi  alkalmak 

kihagyhatatlan  résztvevői  voltak,  de  ritkán  említik,  hogy pontosan  mit  is  tettek.  Ha az  egyház 

részéről  megnyilvánuló  nemtetszés  zsörtölődő  vagy  időnként  ijesztőbb,  kiátkozással  fenyegető 

passzusait  olvassuk,  érezhetjük jelenlétük igazi  súlyát,  jelentésteli  lényegét  (O RIORDAN,  M. 

1998:73.,  81.),  de művészetük technikai részleteit  ezekből a szövegekből nem ismerhetjük meg. 

Ezzel a kérdéssel kevéssé foglalkoztak a kutatók - az ír kutatás elsősorban a filológiai módszert 

alkalmazza (CARNEY, J. 1973:239.).  Carney más összefüggésben említi ezt, de itt is helytálló a 

felvetése.  A probléma egyik  oka,  hogy a  szövegek  még  mindig  többféle  interpretációra  adnak 

lehetőséget,  sok  a  megfejtendő  kérdés,  mit  is  jelentenek  pontosan  (CABALL,  M.  1994:47-48., 

SCOWCROFT, M. 1995:121.). Szociológiai, művelődéstörténeti, antropológiai kérdések az utóbbi 

14 Írül bragetoir, magyarul 'fingó művész' - alább, a 72-73. oldalakon részletesebben is szó lesz róla.

19



húsz esztendő kutatásaiban fordulnak elő gyakrabban. 

A hiányzó vagy bizonytalan pontokon hasznos lehet az ír szöveges, képi és tárgyi források 

mellett  skót,  walesi,  angol,  francia  forrásokat,  kutatási  eredményeket  is  összehasonlításképpen 

megvizsgálni, mert ezekben az országokban a mulattatók előadásainak részleteivel kapcsolatban a 

kutatás már előrehaladottabb.
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2.4. Az ír énekmondóra vonatkozó hagyományos források

2.4.1. A középkori ír szöveghagyomány

2.4.1.1. Az írott források

A középkori  források  írott  formában  maradtak  fenn.  Az  írásbeliség  a  kereszténységgel 

érkezett Írországba. A kereszténység gyors és békés elterjedése azt mutatja, hogy az ír társadalom 

igényeinek  megfeleltek  a  keresztény  egyház  által  nyújtott  spirituális,  szellemi  és  szociális 

szolgáltatások. Carney egyenesen azt állítja, hogy az írek a szerzetesek helyét a társadalomban úgy 

fogták  fel,  mintha  idegen  országból  származó  druidák  lennének  (CARNEY,  J.  2008:452.).  A 

korábban a druidák és  filik által őrzött hagyományok egy része nagyon korán megjelent az írott 

anyagokban. Ebből az sejthető, hogy a keresztény írástudók is hamar felfogták, mi integrálható a 

kereszténységet megelőzően már létező hagyományokból az ő tudásanyagukba. A helyzetet nyilván 

könnyítette, hogy bár az első térítők a kontinens irányából érkeztek Írországba, a 6. század végére 

már úgy tűnik, hogy a nem püspökségekben megszervezett,  hanem a kolostorok elsőségét szem 

előtt  tartó  szervezetként  működött  az  ír  egyház.  A kolostorok  pedig,  úgy tűnik,  megtalálták  a 

helyüket a törzsi királyságok rendszerében (az egymásra találás kölcsönösnek tűnik). A szerzetesek 

túlnyomó többsége ír volt, ami szintén könnyíthette a két kultúra együttélését. 

A  latin  nyelvű  szövegek  mellett,  melyek  az  első  írországi  kódexekben  leginkább  az 

újszövetségi  könyveket  és  a  zsoltárokat  jelentik,  megjelennek  a  rövid  ír  glosszák  (például 

grammatikai munkákban), majd kisebb lélegzetű bejegyzések, de az óír korszakban, mely a kutatók 

felosztása szerint 650-900-ig tartott (a korszakolást SIMMS, K. 2009:11. alapján említem15), már 

versek, történeti,  didaktikus, szatirikus, helytörténeti és jogi szövegek is bekerültek ír nyelven a 

kódexekbe. Ebben az időszakban a nyelv erősen változóban volt. Egyrészt meg kellett találni az ír 

nyelv sajátosságaihoz alkalmazkodó latin betűs átírásokat, másrészt egyszerűsíteni kellett a nyelv 

bonyolult szerkezetét. A szövegekben megjelennek a latinból kölcsönzött szavak az írásbeliséggel 

együtt  járó  új  fogalmak  megnevezésére.  Megkülönböztetésül  a  nem szerzetesi  iskolában  tanult 

tudással, a senchas-szal szemben (jelentése 'hagyomány, tan') az egyházi iskolában szerzett tudásra 

a léigenn kifejezést használták (NÍ BHROLCHÁIN, M. 2009:13-14.). A középír korszakban, 900 és 

1200  között,  a  szerzetesi  kultúra  virágkorában  a  szigorú  értelemben  vett  tudós  irodalom és  a 

15 Több korszakolás  is  létezik a  szakirodalomban. Kathrine Simms a legáltalánosabban elfogadott  dátumokat adja 
könyvében. 
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rövidebb lélegzetvételű versek mellett nagy számban helyet kapnak a világi irodalom alkotásai is a 

fennmaradt kódexekben. Ebből az időszakból származnak az első hosszabban lejegyzett  mitikus 

történetek, melyek egy-egy gyűjteményes kódexben jól megférnek a szentek legendáival. A korszak 

nyelvi  nehézségét  az  okozta,  hogy az  írott  nyelv  távolodni  kezdett  a  beszélt  nyelvtől,  aminek 

legbeszédesebb jele, amikor megpróbálják a kettőt egymáshoz igazítani (SIMMS, K. 2009:12.). Az 

ír nyelv klasszikus, vagy korai modern időszakában, 1200 és 1650 között az irodalmi nyelv egész 

Írországban és Skócia gael nyelvű vidékein is érthető volt a költői rend tagjai számára. Nagyszámú 

ír  nyelvű  szöveg  maradt  fenn ebből  a  korszakból:  a  bárd  költészet  remekeitől  a  nagy mitikus 

történeteken át,  az  európai  divatok írországi  jelenlétét  mutató lovagregényektől  a  legkedveltebb 

európai vallásos és tudományos irodalom ír fordításaiig széles az irodalmi termékek skálája,  de 

megjelennek  a  hosszú  történelmi  munkák,  és  a  jogi  értekezések  is.  Túlnyomó  többségben 

kódexekben. Először drága pergamenre írják a szövegeket, aztán az olcsóbb papír megjelenésével 

szaporodnak a kódexek, és ezzel együtt a felsőbb körökben megnő az olvasás és az olvasottság 

iránti  igény.  Ez  részben  veszélyt  jelent  a  mulattatók  számára  is,  mert  a  mulattatók  számának 

szaporodása  mellett  már  az  egyre  szűkebb,  zártabb  körökbe  visszavonuló  olvasással  is 

versenyezniük kell.

 

Ahogy ezt  a  tanult  osztály  által  készített  írott  termékek  többségével  kapcsolatban  látni 

fogjuk,  ezek célja a  társadalmi keretek fenntartása volt.  Különböző oldalakról  világítják meg a 

fennálló  rend  létének  szükségességét.  Foglalkoznak  eredetével,  mely  a  jogosságát  hivatott 

alátámasztani,  a fenntartásához szükséges  szabályokkal,  a fenntartókkal  -  egyrészt  a  társadalom 

felépítésének rendjével, másrészt kiemelten azoknak a személyeknek a kötelességeivel és jogaival, 

akik a fennmaradáshoz szükséges leglátványosabb cselekedeteket végzik (például a király), illetve 

akik ezt hivatásuknál fogva segítik, ellenőrzik és az alapelveket folyamatosan emlékezetben tartják. 

A  hagyomány  hivatalos  őrzői,  fenntartói  különböző  feladatok  alapján  szakosodtak  már  a 

kereszténység érkezésének idején, de a 12. századra biztosan. A kolostori iskolákkal kapcsolatban is 

megjegyzik,  hogy  a  jogot,  a  történeti  szövegekkel  való  foglalatosságot  és  a  költészetet  külön 

tanulják. A bárdiskolák már maguk is szakosodtak, a tanulók vándorolhatnak egyikből a másikba, és 

híre támad annak, ha valamelyik tudományágat jobban tanítják ebben, mint abban.

A  Brehon törvények néven  ismert  szövegek  a  7-9.  század  között  születettek,  egyházi 

környezetben.  Később  többször  másolták,  magyarázatokkal  és  bejegyzésekkel  látták  el  őket.  A 

12-16. században készültek azok a változatok, amelyek máig fennmaradtak.  A korai  állapotukra 

nyelvészeti alapon illetve a krónikák, évkönyvek hivatkozásaiból lehet következtetni. A fennmaradó 
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kódexek  alapján  látható,  hogy  ezeket  a  törvénytudók  (brehonok -  breitheamhain)  számára 

készítették. A bejegyzések többsége gyakorlati információkat tartalmaz latin vagy ír nyelven, és 

még a 11-12. században, az egyházi iskolákban került az eredeti traktátusok mellé (SIMMS, K. 

2009:91-92.).

Az egyházi iskolákban hivatásos jogászok írták le a szájhagyományban őrzött szokásrendet. 

Az első  törvénygyűjtemények még csak  a  megszokott  gyakorlat  rövid  állításokban összefoglalt 

felsorolásából állhattak. Részben az egyházi jog hatására ezeket bővítették, hogy a legkülönbözőbb 

problémákra  is  megoldásokat  tudjanak  adni.  A hatalom  eredetét  és  a  gyakorlására  feljogosító 

állapotokat, a törvények érvényesítésének a lehetőségeit, a törvények szentesítését, az erre kijelölt 

személyek  kötelességeit  tárgyalták,  megszabták  a  vagyon  megszerzésének,  megtartásának, 

öröklésének lehetőségeit, vagy a magán- és a közös földek megművelésének szabályait, taglalták a 

bérlő  és  a  földtulajdonos  kapcsolatát,  részletesen  leírták  a  királyi  címmel  járó  kötelességeket, 

jogokat és szertartásos viselkedési formákat (HUGHES, K. 1970:43-44.). Ezeket időnként annyira 

alaposan  részletezik,  például  megszabják,  hogy  a  király  a  hét  napjain  milyen  cselekedeteket 

végezhet - vasárnap ihat, hétfőn bíráskodhat, kedden játszhat fidchel játékot16, szerdán vadászkutyák 

versenyét nézheti,  csütörtökön a feleségével élhet társaséletet,  pénteken lóversenyen vehet részt, 

szombaton pedig a különböző uralma alá tartozó területek ügyes-bajos dolgait intézheti (HUGHES, 

K.  1970:45.).  A felsorolás  aprólékossága  kapcsán  felmerül  a  gyanú,  hogy ilyen  formában nem 

lehetett  betartani  ezeket  a  szabályokat,  sokkal  inkább  szimbolikus  jelentőségük  volt,  esetleg 

tevékenységköröket  határoztak  meg  egy-egy  kiemelt  cselekvéssel.  Ez  a  fajta  sematizálás  a 

törvények egészére elmondható, hiszen a törvényt lejegyző szövegek egyik fő jellemzője a létező 

társadalmi gyakorlat és a lehetséges problémák tipizálása volt, amire a jogrendszer megtanulása és 

gyakorlati  alkalmazhatósága szempontjából  is  szükség volt.  Ezért  természetesen fenntartásokkal 

kell kezelni őket akkor is, amikor a költőkre, előadókra vonatkozó passzusaikat olvassuk, hiszen, 

ahogy ezt a kései gyakorlat mutatta, nagyon gyakran a jogi szövegek, amikre a költők hivatkoztak, 

egy korábbi szokásrend ideálisan megkívánt gyakorlatát tükrözték, mely a normann majd az angol 

terjeszkedés által megváltoztatott társadalmi körülmények között már nem volt alkalmazható.

A  brehon törvények  nagyon  szigorúan  szabályozták  a  társadalmi  hovatartozást  születési 

alapon (származás szerint) illetve vagyoni alapon (a vagyonnal megszerezhető valós rang szerint). 

Hosszú traktátusok szólnak arról,  hogy a különböző rangú embereknek mekkora vagyonnal kell 

rendelkezniük,  milyen  kíséretet  kell  tartaniuk,  milyen  jóvátételt  kell  kapniuk  az  őket  illetve  a 

kíséretükhöz tartozó nem szabad embereket ért sérelmekért, milyen büntetésekre kötelezhetik őket 

stb.  A  különféle  mulattatók  szempontjából  fontos,  hogy  a  társadalmi  ranglétrában  élesen 

16 Ennek a sakkhoz hasonló stratégiai játéknak az ismertetését lásd alább, a 73. oldalon.
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különválasztják egymástól a szabad és a függőségben élő embereket. A szabad emberek közé az 

előadók  közül  csak  a  filik,  a  hárfások  és  a  timpán játékosok  tartoztak17.  A  többi  mulattató 

alkalmazója kíséretéhez tartozott, az őket ért sérelmeket úgy értelmezték, mint az alkalmazójukat 

ért sérelmet, és a vétkesnek a sértett fél urát kellett kompenzálnia (KELLY, F. 1998.).

A státusz meghatározta azt is, hogy kinek milyen mértékben kell gyakorolnia a vendéglátás 

kötelezettségét. Státusztól függően megszabták még a megvendégelés során felszolgálandó ételek 

mennyiségét is. A vendéglátás visszautasítása a becsület elvesztésével járt (HUGHES, K. 1972:59.). 

Ezzel kezdődött az istenek lázadása a Magh Turedi csata történetében (Cath Maig Tuired). A költő 

nem kapott  megfelelő ellátást  Bres királyi  udvarában,  ami miatt  Írország történetében először a 

szatíra  eszközét  alkalmazta.  A valószínűleg  már  a  kereszténység  előtt  is  létező  vendégbarátság 

szokását  felerősítették  a  keresztény  felebaráti  szeretet  elvárásai.  MacConglinne  történetében 

(Aislinge meic Conglinne) olvashatjuk, hogy a vándorló diákot befogadják a különböző helyeken, 

ám a corki kolostorban nem bánnak vele megfelelően, ezért szatírát költ a corki szerzetesek ellen 

(MEYER, K. 1892.). A vándorló mutatványosok és költők befogadása nemcsak jótét cselekedetet 

jelentett,  hanem  szórakozást  is  ígért  a  nemes  uraknak,  de,  ahogy  ezt  gyakran  egyházi 

megrovásokból  tudjuk,  a  kolostorokban  élő  szerzeteseknek  is.  Komoly  szabályok  vonatkoztak 

nemcsak  az  idegenek  befogadására,  hanem  a  betegek  ápolására,  szegények  megsegítésére  is 

(HUGHES, K. 1972:59.).

Ugyanilyen fontos a törvények szerint a családi kötelék is. A családi szervezet több szinten 

épült fel. Első szintje néhány családból állt, ezek szövetkezhettek több, valós vérségi alapon vagy 

legendás ősök révén számon tartott, rokoni kapcsolatok szerint, majd az Írországban királyságnak 

nevezett törzsi csoportokba tömörülhettek. A 12. század után ezeknek a törzsi csoportoknak (tuath) 

a  léte  határozta  meg  a  nagyobb  társadalmi  egységeket,  és  feudális  elemekkel  keveredve  ezek 

működtek  kisebb-nagyobb  földesurak  vezetésével.  A  tuath élén  álló  vezetőket,  tulajdonképpen 

törzsfőket hívták királyoknak (a normann hódítás után változó intenzitással ezek a vezetők az angol 

koronától feudális címeket kaphattak, így amikor bárók, grófok, hercegek lettek, az uralmuk alá 

tartozó  területi  és  politikai  egységeket  is  időnként  grófságoknak,  hercegségeknek  hívták).  A 

tuathban a feudális kötöttségek ellenére is megmaradt valamiféle családias viszony. A törvények 

ilyen szempontból is tárgyalják a függőségeket, kötelezettségeket és jogokat. A legfontosabb témák 

a közös vagyon, a közösségi földek, az örökösödés lehetőségeinek meghatározása, az egymás iránti 

felelősség más családokkal szemben. A családi kötelék különös, kissé misztikus módon a költő és az 

őt  alkalmazó főúr viszonyában is  érzékelhető.  Számtalan vers szól arról,  hogy a költő úgy érzi 

17 A 13. századtól a fili és a bárd szavak mást jelentenek, mint korábban, ezért a bárd, aki korábban alacsonyabb rangú 
énekmondó volt, ettől kezdve jelentheti ugyanazt a státuszt, mint a fili, így ő is tartozhat a szabad emberek közé.
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magát, mintha alkalmazója felesége lenne, és a feleség vagy a szerető jogait követeli magának, 

egészen odáig, hogy a királynak még az ágyát is meg kell osztania vele, legalábbis a versek szerint. 

Az elképzelés mögött valószínűleg nagyon régi rituális hagyomány áll, amely szerint a királynak 

beavatásakor,  az  általa  irányított  törzs  jóléte  érdekében  házasságot  kell  kötnie  törzsének  helyi 

istennőjével. A beavatási szertartáson és a későbbiekben a király uralkodása idején is a költő (a fili, 

aki Carney szerint a druidák kompromisszumként „keresztényiesített” örököse) képviseli a helyi 

istennő jogait. Később ezek a jogok egyre inkább szimbolikussá válnak (a korábbi szertartásokban 

konkrétan eljátszott házasságkötési procedúra versekben oldódik fel), de a fili, költő egyik feladata 

továbbra  is  ezeknek  a  -  jólétet  biztosító  -  jogoknak  a  megőrzése  marad  (CARNEY,  J. 

1985:111-113.)18. 

A jogi szövegek közül témánk szempontjából érdekesek azok a listák is, melyek felsorolják 

a  főurak  bevételeit,  a  nekik  fizetendő  járandóságokat.  Időnként  ezeket  a  felsorolásokat  angol 

hivatalnokok rosszalló megjegyzései kísérik, melyekből megtudhatjuk, hogy az ír urak mire költik a 

vagyonukat  -  a  háborúskodások  mellett  többek  között  nagyszámú  kíséretük  szórakoztatására. 

Ezekből  a  felsorolásokból  kiderül  a  főúr  és  a  vazallusai  közötti  kapcsolatok  természete  is, 

ugyanakkor a vazallusok figyelmeztetésére is szolgáltak, hogy kötelezettségeiket teljesítsék. Míg a 

szükséges  esetekben  figyelmeztetésül  idézték  fel  őket  bizonyos  helyzetekben,  máskor  kiváló 

alkalmat  szolgáltattak  arra,  hogy  a  főúr  által  alkalmazott  történettudósok  (a  seanchaidh)  a 

felsorolásokkal uruk dicsőségére is emlékeztessék az ezen alkalmakra összegyűlt vendégsereget. Ha 

a  lakomákon hangoztatott  vagyon,  azoknak a  birtokoknak a  megnevezésével  együtt,  melyekből 

származott,  időnként  már  csak  fiktív  volt,  egykori  dicsőségesebb  időket  idézett  -  a  felolvasó, 

felidéző előadó feladatai közé tartozott annak a reménynek a kifejezése, hogy ez a kor újra visszatér 

a közeli jövőben (SIMMS, K. 2009:96-100.) 

A  jogi  szerződések olyan  szempontból  érdekesek,  hogy ezekben  kezesekként  a  főurak, 

magas  rangú  egyházi  személyek  mellett  megjelennek  a  költők  is.  Ez  egyrészt  mutatja  magas 

státuszukat,  másrészt  a pecséttel,  aláírással  nem hitelesített  szerződéseknél látható a szó erejébe 

vetett hit, nemcsak az adott szó elfogadása esetében, hanem abban az értelemben is, hogy amíg a 

főúr  a  hatalmával,  az  egyházi  személy  pedig  kiátkozással,  addig  a  költő  a  szatíra  eszközével 

kényszeríthette a szerződést figyelmen kívül hagyó felet adott szavának megtartására (SIMMS, K. 

2009:94-95.)

18 A költő és alkalmazója szerelemhez hasonlított kapcsolatáról lásd részletesebben alább a 47-48. ill. az 58-60. 
oldalakon.
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A jogászoktól  a  középkori  Írországban a bölcsességet,  az  éles  elmét  és a  (tárgyi)  tudást 

várták el (MEYER, K. 1906:23.). A jogászok kötelessége volt megvizsgálni az ügyeket, még ítéletet 

is hozhattak, de az ítéletben kimondott kártérítés végrehajtása a család feladata volt. A bűnöst, jogi 

értelemben,  pusztán  a  kimondott  szó  kötelezte  a  bírság megfizetésére,  a  sértett  féllel  szembeni 

elégtétel megadására. A szövegek tanúsága szerint a jogi rend nagyjából a viking támadások koráig, 

a 9-10. századig működött megfelelően, ezután a társadalom felbolydult, és a jogi szövegek pusztán 

emlékeztetők  lettek,  a  hagyományos  módon  a  rendet  nem  tudták  megvédeni  (HUGHES,  K. 

1972:57-58.).  Ebből  az  következik,  hogy  a  későbbi  másolatok  némileg  nosztalgiaszerűen,  egy 

korábbi aranykorra való emlékezésként készültek, illetve a kor szintjének megfelelő tudományos 

érdeklődésből,  ugyanúgy,  ahogy  a  mitológiai  szövegek  is  az  időnként  felerősödő  múlt  iránti 

érdeklődés  eredményeként  kerültek  a  12.  századtól  nagyobb  mennyiségben  a  kódexekbe. 

Valószínűleg, ahogy a jogi szövegek gyakorlati megvalósulása gyengült, úgy a korábban ezzel járó 

mitikus képzetek is veszítettek varázsukból, ami a mitológiai szövegekkel is hasonlóan történhetett. 

A 12. századtól kezdve látszik, hogy bár a szövegek megőriznek valamit régi vallásos aurájukból, 

de  olykor  szinte  rituális  kötelezettséggel  idézett  passzusaik  ellenére  is  egyre  inkább  irodalmi 

szövegekként kezelik őket. 

Az írásbeliség megjelenése idején először a jogi szövegekben olvashatunk a filik társadalmi 

besorolásáról (BRETNACH, L. 1987.). Fontos források a költők, előadók státuszával kapcsolatban, 

kötelezettségeik  és  járandóságaik  tekintetében.  A jogi  szövegek  alapján  időnként  cselekedeteik 

súlya  is  értékelhető  -  a  szatíra  jogtalan  használatáért  járó  büntetések  például  erre  hívják  fel  a 

figyelmet19.

A  szentek legendái a legnépszerűbb irodalmi termékek közé tartoztak a középkorban.  A 

kereszténység megérkezése után hamar elterjedtek Írországban is.  Kezdetben latin nyelven írták 

őket. A legkorábbi szövegek a 7-8. században születtek, és a három legnagyobbnak tartott szentről, 

Írország  három patrónusáról,  Szent  Patrikról,  Szent  Brigittáról  és  Columcilléről  szóltak.  A 12. 

századra a kolostori iskolák elvilágiasodása idején a gyorsan szaporodó latin legendákat le kellett 

fordítani ír nyelvre, mert az iskolákat látogató diákok egyre kevésbé tudtak latinul. A 13. században 

azonban, a normann hódítást  követően,  francia  eredetű szerzetesek érkeztek több csoportban az 

angol-normann főurak birtokain alapított új kolostorokba, és az ő számukra újból a latin fordítások 

váltak fontossá (SIMMS, K. 2009:80-81.). 

Az  ír  szentekről  szóló  életrajzok  nagy  száma  abból  is  adódik,  hogy  az  5-6.  századi 

Írországban gombamód szaporodó kolostorok szinte mindegyikének alapítóját szentként tisztelték. 

19 Részletesebben lásd alább, a 76-77. oldalakon.
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Sok olyan szentet tartanak számon Írországban, akiket az egyház nem kanonizált, ettől függetlenül a 

tiszteletük, ünnepeik, kegyhelyeik, ereklyéik tisztelete a mai napig megmaradt. Sok szent ember 

történetei,  szent  helyei  esetében  felmerül  a  gyanú,  hogy  az  egyház  a  korábbi  pogány  vallás 

kultuszhelyét és istenségét elfogadta, nem harcolt tiszteletük ellen, hanem keresztényiesítette őket. 

A legnyilvánvalóbb példája ennek Brigitta, aki korábban az egész kelták által lakott Európában az 

egyik legelterjedtebb tiszteletnek örvendő istennő volt. Kultuszának központja Írországban Kildare-

ben  volt,  ahol  a  középkor  egyik  legnagyobb  szerzetesi  városa  épült  Szent  Brigitta  szent  ligete 

közelében. Brigitta ünnepe megmaradt február elsején, ami a kelták egyik legnagyobb év negyedelő 

ünnepe  volt  Imbolc névvel.  Az  ünnephez  kapcsolódó  szokásokban,  melyek  a  tavaszi  munkák 

kezdetéhez, főleg a pásztorkodáshoz kötődtek, a huszadik századig megmaradtak pogánynak tűnő 

elemek  (HUGHES,  K.  1972:226-229.,  DANAHER,  K.  1972:13-38.).  Brigitta  a  pogány 

elképzelések szerint  a költészet  istennője volt,  de keresztény szentként  is  fohászkodtak hozzá a 

költők (McCONE, K. 1990:162.20). 

Brigitta első, latin nyelvű életrajzát Cogitosus írta a 7. század közepén. A szentek életrajzaira 

általában nem jellemző a történeti hűség. A különböző eredetű szövegekből - a Bibliából, mitológiai 

történetekből, más szentek életrajzaiból, helyi legendákból, mesékből - összeszerkesztett legendából 

a  7.  századi  Írország  szokásait  ismerhetjük  meg,  például  a  Brigitta  kolostorában  tevékenykedő 

mesteremberek tevékenységét. Ugyanez jellemző a 7. század végén Tírechán által írt Szent Patrik 

életrajzra is. Más helyzetben volt a 8. században alkotó Adamnán, aki egyik korábban élt rokonáról, 

az  Iona  szigetén  működő  kolostor  alapítójáról,  Szent  Columbáról  írt  életrajzot.  Míg  Patrik,  de 

különösen  Brigitta  személye  jól  láthatóan  a  legendák  világából  bukkan  elénk,  Columba  valós 

történeti  személy  volt.  A 6.  században  élt,  a  források  szerint  valamikor  az  520-as  évek  elején 

született, majd 597-ben halt meg (WELCH, R. 1996:108.). Adomnán realista részletességű korképet 

is ad,  ki lehet olvasni belőle a szokásokat, például a scriptoriumok munkájáról,  és Colum Cille 

emberi képét kapjuk, szemben a mitikus Brigitta- és Patrik-képpel. Írott forrásokból és bevallása 

szerint  még élő szemtanúktól gyűjtötte a Columbára vonatkozó adatait  (ADAMNÁN 1905:6.)  - 

kérdés  persze,  hogy  ezt  az  állítását  mennyire  befolyásolta  az  evangéliumok  írásának  szokása 

(elsősorban Lukács 1, 1-3. és János 21, 24.). 

A szentek  életrajzai  elsősorban  kegyes  célokat  szolgáltak.  Példaként  szánták  őket  mind 

egyházi,  mind  világi  személyek  számára.  Valószínű,  hogy  leggyakrabban  felolvasások  során 

ismerhették meg őket a kolostorok lakói  illetve a kegyes  életet  élő arisztokraták,  de volt  olyan 
20 Kim McCone a 900 körül írt Sanas Chormaic-ot (Cormac szójegyzéke) idézi, mely a tudós casheli püspök és király, 

Cormac  mac  Cuilennáin  glosszáit  tartalmazza.  A kis  szótár,  mely a  zsoltárok  jegyzetelése  közben  született,  a 
magyarázatot kívánó szavakkal kapcsolatban gazdag információkat közöl a 9. századi ír szellemi életről. Ebben a 
jegyzékben Cormac Brigittát pogány istennőnek mondja, akihez a költők fohászkodnak, és felsorolja két testvérét is, 
ugyanezzel a névvel, akik a gyógyítás és a kovácsmesterség istennői.
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rövidített életrajz is, amit azért készítettek, hogy a szent ünnepnapján prédikációként felolvassák. 

Ilyen  volt  Szent  Columba  ír  nyelvű  legendája,  vagy  a  Patrik  életét  elbeszélő  Vita  Tripartita 

(HUGHES,  K.  1972:235.,  241.).  A legendák  gyakran  a  prédikációkon  keresztül  jutottak  el  az 

emberekhez,  majd  terjedtek  el  a  szájhagyományban.  Motívumok  és  történetek  kölcsönös 

átvételének ezek a legjobb tanúságai. A prédikációkat segítő exemplum gyűjteményekben sokszor 

folklór  anyagokat  is  lejegyeztek,  amik  aztán  más,  tudós  irodalomból  származó  motívumokkal 

együtt  a  prédikáció  révén  visszakerültek  a  folklórba  (FOX,  A.  1999:246.).  Írországban  a  20. 

századig a népmesék egyik legkedveltebb csoportja a szentek legendái voltak. A szentek életeit más 

vallásos irodalommal, apokrifekkel, elmélkedésekkel, az ókeresztény atyák írásaival együtt nagy 

számban másolták. Kathrine Simms szerint a 12. századi egyházi reform után a szentek legendáiból 

összeállítottak  egy  kódexet,  melyből  a  későbbi  válogatások  merítettek,  de  ez  mára  elveszett 

(SIMMS, K. 2009:81.). 

A  12.  század  után  született  szentekről  szóló  legendák  közül  sok  már  leginkább  a 

szórakoztatás  céljait  szolgálta.  Hőseik  a  mitológiai  történetek  harcos  hőseihez  hasonlóak, 

kalandjaikban a  folklór  elemek dominálnak.  A két  világ  sohasem állt  távol  egymástól.  Brigitta 

esetében láthattuk,  hogy a pogány istennő,  sok eredeti  mitikus történetét  megőrizve,  keresztény 

szentté  válhatott.  Másutt,  például  Patrik  esetében  az  látható,  hogy  a  pogány  szokások  elleni 

küzdelmekben a pogány szokások keresztény értelmű változatát használja. Az új vallás legnagyobb 

ellenfele Lug kultusza. Lug a mindenféle mesterségek patrónusa és emellett a fényességes isten is, 

nevében  rejlik  egyik  attribútuma.  Patrik  egyik  első  cselekedete,  hogy a  tarai  király  druidáinál 

nagyobb fényességű tüzet tud rakni a Szentlélek segítségével. A korábban Lug tiszteletének szentelt 

hegy lesz a Patrik tiszteletére rendezett nagy zarándoklat helyszíne, Patrik nevét kapja meg (Croagh 

Patrick), és a zarándoklatot a Lug tiszteletének szentelt ünnep idején tartják.

A szentek nagyon gyakran jó költők is.  Brigitta egyenesen a költők patrónusa. Patriknak 

tulajdonítanak több fohászt, ugyanúgy, ahogy Columbának is. Ez utóbbi szent a hagyomány szerint 

az 575-ben Druim Ceacht-ban tartott zsinaton védelmébe vette a  filiket. (WELCH, R. 1995:109.) 

Valószínűleg a szentek a kereszténység érkezése után részben átvették azt a szerepet, amit korábban 

a  mitikus  hősöknek,  illetve  a  szertartásokat  végző  druidáknak  és  a  mitikus  szó  mestereinek,  a 

költőknek tulajdonítottak, hogy kiválasztott, megszentelt létüknél fogva képesek voltak az evilág és 

másvilág közötti kapcsolattartásra. Ennek a funkciónak az elfogadtatása nem ment egyik napról a 

másikra. Kezdetben a szenteknek meg kell küzdeniük az őket ellenségesen fogadó pogány papokkal 

(Patrik küzdelmei a druidákkal Tara váránál). Érdekes párhuzam, és azokat látszik erősíteni, akik a 

keresztény hatás erejét akarják bizonyítani, hogy azok a mennyországi képek, amelyekben a zene is 

megszólal,  mennyire visszaköszönnek a nem elsősorban egyházi tartalmú túlvilágjáró történetek 
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leírásaiban (RALLS-MACLEOD, K. 2000.).

A szentek időnként úgy jelennek meg, mint akiket különösen érdekel Írország múltja. Patrik 

az  Acallam na  Senórachban érdeklődve  hallgatja  a  kérdéseire  válaszként  előadott  történeteket, 

melyek kettő háromszáz évesnél is idősebb ember szájából hangoznak el, majd, hogy feledésbe ne 

merüljenek ezek a szóban elhangzó szövegek, lejegyezteti őket. Az ősi tudás megőrzése a témája 

Tuan  Mac  Cairill  vagy  Fintan  mac  Bóchra  történetének  is,  azzal  a  különbséggel,  hogy  az  ő 

esetükben több ezer éves emberekkel van dolgunk. Fintan az elképzelés szerint Cessair népével, a 

sziget  első  emberi  lakóival  érkezett  Írországba.  Egyedül  ő  maradt  életben  közülük.  A Vízözön 

idején  halként,  majd  más  állatokká  átváltozva  élte  végig  a  hódítás  különböző korszakait,  hogy 

később  az  egész  folyamatot  elmesélhesse.  Ezek  a  szereplők,  akik  valamilyen  módon  mind  a 

továbbélő hagyomány megszemélyesítői, általában szenteknek adják tovább a tudásukat, egy másik, 

új hagyomány megtestesítőinek. Új megszentelést nyer ezáltal a tudás, a hagyomány, aminek ők a 

legavatottabb letéteményesei. Ehhez a megszenteléshez kér megerősítést, isteni tanácsot Patrik az 

Acallamban, amit aztán meg is kap az angyaloktól, hogy a két öregember meséit meghallgathassa és 

lejegyeztethesse (DOOLEY, A. - ROE, H. 1999:12.).

Az immramokat a kutatás általában pogány túlvilágjáró történetekként tartja számon. Ennek 

ellenére  szinte  mindegyikben  megjelenik  a  keresztény megváltás,  a  bűnöktől  való  megtisztulás 

gondolata.  A mai  ismereteink  szerint  elsőként  lejegyzett  túlvilági  hajózás  a  keresztény  szent 

Brendan  története.  A szent  ember  csodás  szigetek  és  kalandok  során  át  közeledik  hajójával  a 

mennyei  sziget  felé,  ahol  a  megtisztult  lelkek  élnek  boldogan  földi  haláluk  után.  A Brendan 

hajóútját leíró Navigatio Sancti Brendani a középkor egyik leggyakrabban másolt szent életrajza, és 

nagy  hatással  volt  a  purgatóriumról  szóló  képzetek  kialakulására,  de  valószínűleg  erősen 

befolyásolta a purgatóriumjáró történetek kialakulását is. Az ír irodalom egyik legkorábban, talán a 

8. század végén lejegyzett hosszabb szövege, az Immram Brain (Bran tengeri utazása) is az utazási 

történeteknek ebbe  a  csoportjába  tartozik.  Bár  Proinsias  Mac Cana  bebizonyította  a  szövegben 

található pogány hitvilágra utaló elemeket, nem lehet figyelmen kívül hagyni a Krisztusról szóló 

jövendöléseket sem, melyeket (kis iróniával) a tenger istene, Manannán mond el Brannak. Ezekben 

a történetekben az evilág és másvilág közötti határ átlépése teljesen nyilvánvaló. Az immramokban 

gyakori az ezt a határátlépést kísérő zene. A túlvilágjáró utazások műfaja közeli rokonságban áll a 

látomásokkal  (víziókkal),  amelyek  álomszerű  állapotban  átélt  túlvilági  kalandokról  szólnak,  és 

amelyek  szintén  könnyedén  megtölthetők  keresztény  mondanivalóval,  amit  -  didaktikus 

üzeneteikből,  a jó és rossz elválasztásának erős kihangsúlyozásából jól  láthatóan -  a keresztény 

lejegyzők ki  is  használtak.  Ezt  érezhette  túlzónak az  Aislinge  meic  Conglinne (Mac Conglinne 
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látomása) című szöveg szerzője, aki a 12. században szövegében az immramok és víziók paródiáját 

írta meg.

Írországban a keresztény vallás elterjedése után korán megjelentek az évkönyvek (annales). 

Míg a törvénytudók, a genealógiával foglalkozók, a költők és a történetmondók a kereszténység 

előtt is létezett műfajok művelői voltak, az évkönyvek bejegyzői egy tipikusan a kereszténységhez 

köthető műfaj gyakorlói lettek.  Az évkönyvekben megjelenő időrend - évről évre bejegyezni az 

esztendő legfontosabbnak ítélt történéseit - a kereszténység előtt nem létezett az Ír-szigeten. A hét 

napjainak neve a latinnal érkezett, korábban ezek számontartására nem volt szükség. A történelem a 

törzshöz, a törzsi családhoz köthető múltbéli események felidézéshez kötődött, és a valós történelmi 

érzék nagyon rövid távú volt.  Egy-két generáció elmúltával elmosódott  a történelmi események 

emléke, és amire szükség volt belőlük, az a törzsi mitológia részévé vált. Az ünnepeket a hold és a 

nap  járása  alapján  számították  ki  a  druidák,  és  ha  a  napokat  is  számon  akarták  tartani,  akkor 

valószínűleg az ujjaikat vették igénybe, ami alapján elképzelhető, hogy tízes csoportokban tartották 

nyilván őket (HUGHES, K. 1972:146. Binchyt idézi), de elképzelhető az is, hogy a hold telése és 

fogyása alapján követték a bizonyos csoportokba szedett egységek múlását. A krónikákkal együtt a 

Julianus naptár is meghonosodott Írországban (HUGHES, K. 1972:46.). 

Az  évkönyvekben  egy-egy  évhez  több  bejegyzés  is  tartozhat.  A korai  bejegyzésekben 

általában az évkönyveket készítő kolostor apátjainak beiktatása és halála, a kolostornak otthont adó 

királyság  uralkodóinak  kiemelkedő  cselekedetei  illetve  haláluk,  a  kolostor  életében  fontos 

események  -  mint  amilyenek  a  járványok  vagy  a  kolostor  kifosztása  -  szerepelnek.  Az  idő 

előrehaladtával  egyre  szaporodnak  és  bővülnek  a  bejegyzések.  Több  olyan  évkönyv  is  akad, 

melyekben az eseményeket visszadatálják, van, amikor egészen a világ teremtéséig, és nem ritka, 

hogy a  különböző évkönyvek más  évkönyvek  adatait  veszik  át.  A szerkesztők  gyakran  a  saját 

kolostoruk szempontjai alapján válogatják és kommentálják az eseményeket, mivel számukra sem 

lényegtelen a korabeli írországi politikai helyzet, mely befolyásolhatja közösségük működését. 

A költők, zenészek és más mulattatók említése is szaporodik az idővel. Először uraikkal 

kapcsolatban olvasunk róluk, majd önállóan is említésre méltóak lesznek. Érdekes észrevételekkel 

gazdagította a középkori mulattatókra vonatkozó tudást Jeffrey Benedict, aki a zenészekről szóló 

részleteket gyűjtötte ki a különböző évkönyvekből (BENEDICT, J. W. 2011:90-118., 120-129.)

A mitológiai  szövegek gyakoribb  megjelenése idején,  a  9.  századtól  láthatjuk,  ahogy az 

évkönyvek  szerkesztői  igyekeznek  az  elképzelt  múltba,  a  mitikus  előidőkbe  visszadatálni  az 

eseményeket,  a  bejegyzéseket  a  mitológia  javára  igazítják  ki.  Az  ulsteri  mondakör  eseményeit 

történeti valóságként fogják fel, egyes szereplők halálát a Krisztus körüli időkbe helyezve említik 

30



meg.  Részben  ebből  a  tudatos  „történelemkészítő”  gondolkodásból  születhetett  a  12.  századra 

kikristályosodott  nagy történeti  munka,  a  Lebor Gabála is  (teljes nevén  Lebor Gabála Érenn - 

Írország meghódításának a könyve), mely már nem az évkönyvek évekre töredezett módján idézi a 

múltat,  hanem tudatos  szerkesztői  munka eredménye (Ó hUIGINN, R.  1992:50-51.)21.  Ebben a 

nagyszabású krónikában az ír mitikus anyag keveredik az ószövetségi történetekkel, ihletet merít 

Orosius  és  Sevillai  Szent  Izidor  történeti  munkáiból,  de  felhasználja  az  ír  családfákat,  és  a 

szerkesztők használják a fantáziájukat is. A Lebor Gabála a Vízözöntől kezdve vezeti le az írek 

történetét,  őseik a bábeli  zűrzavar  idején válnak ki a  többi  népek közül,  majd a  választott  nép 

hányattatásait is végigjárva végül Spanyolországból látják meg az Isten által számukra kiválasztott 

földet,  az  Ír-szigetet.  Az  ószövetséghez  igazított  kerettörténetbe  itt,  ezen  a  ponton  illesztik  be 

azoknak a mitikus népeknek a cselekedeteit, akik a Lebor Gabála szerzői szerint a szigetet lakták, 

mielőtt Míl fiai, az írek ősei megérkeztek volna, hogy birtokukba vegyék a számukra előkészített 

földet. Míl fiainak hódítása után a szöveg hosszadalmasan sorolja Írország királyait. A történetbe 

beleolvasztották  a  nagy  mitikus  küzdelem,  a  Magh  Turedi  csata  történetét,  a  különböző 

változatokban különböző nevekkel szereplő több ezer éves Fintan vagy máshol Tuan mac Cairill 

meséjét, aki más-más állatok alakját magára öltve éli végig a sziget történetét, és lesz így forrása a 

hosszú folyamatról szóló tudásnak, illetve fontos szereplővé válik Míl egyik fia, a költő Amergin, 

aki  mágikus  névadásaival  életre  hívja,  emberi  használatra  alkalmassá  teszi  a  már  korábban 

megteremtett, létrehozott helyeket Írországban.

A királylisták  egy komoly  tudomány,  a  genealógia képviselőiként  szerepelnek  a  Lebor 

Gabála-ban.  A különböző családok eredetét  a  genealógiák  segítségével  idézték  fel  a  középkori 

költők és írástudók. A genealógia már a kereszténység előtt is fontos része volt a törzsi tudós osztály 

tudományának.  A törzset  vezető  család  származását  gyakran  fel  kellett  idézni  nemcsak a  törzs, 

hanem a magas rangú látogatók, vendégek számára is. A genealógiák általában egy-egy mitikus 

hőshöz vezetik vissza a családok eredetét (a nagyhatalmú O'Neill család például az állítólag az 5. 

században élt Niall Nóigallach, 'A kilenc túszt szedő Niall' királyhoz vezeti vissza eredetét, aki Tara 

királya volt, ily módon a család jogosult az egész ország felett uralkodó tarai nagykirályi címre). A 

középkorban a felsorolások egyrészt a család hírnevének növelését szolgálták, másrészt az adott 

politikai  helyzetnek  megfelelően  szolgálhattak  bizonyítékul  egy-egy  család  különböző 

követeléseinek jogosságára.  A különböző családfákon természetesen több nagy emlékezetű ős is 

szerepelhetett,  minél több, annál jobb. A politikai változások megváltoztatták a nemesi családok 
21 (A teljes történetet a különböző változatok egymás mellé illetve után szerkesztésével Stewart MacAlister adta ki: 
MACALISTER,  S.  1938-1956.;  a  Lebor  Gabála  eddigi  legrészletesebb  kritikai  elemzését  adja  SCOWCROFT,  M. 
1987-1988.).
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felmenőinek a listáit is. A szóbeliségben teljesen természetesnek tűnik, hogy a rövid távú történeti 

emlékezet mindig az adott helyzethez igazítja a fontos ősök felsorolását22. Az írásbeliségben ez már 

némi hamisítással jár, amit a középkorban nagyvonalúan el tudtak nézni. A genealógiák, amikor 

előadták őket, a közönség szórakoztatására is szolgáltak. Nem egyszerűen felsorolták a neveket, 

hanem költeményekkel, eredetmagyarázó történetekkel, anekdotákkal körítették őket. Egy leinsteri 

Aed királyról szóló 9. századi vers szerint illő volt a lakomán a vendéglátót dicsőítő verseket és 

családfákat mondani, de a költő realitásérzékét ezzel kapcsolatban jól mutatja az enyhén gunyoros 

utolsó versszak:

„Sörözés közben költemények szólnak: a családfák kényelmes fokait járjuk: italban 

jól megmosdatott dallamos költészet fényezi Aed nevét.”23 (HUGHES, K. 1972:160.)

A genealógiák eredetileg a világi költők tudományához tartoztak, de az egyházi évkönyvek 

szerkesztői hamar felismerték jelentőségüket, és az évkönyvekbe illesztve, majd a krónikák külön 

szekcióiként is a középkori ír szövegek fontos részét képezik. A 16-17. századra a történelemmel és 

(elsősorban a családtörténettel) professzionális bárdok, a történelemre szakosodott  seanachaidh-k 

foglalkoztak. Nagy kihívásnak kellett megfelelniük. Egyrészt történelmi tényekre hivatkozva kellett 

védelmezniük alkalmazóik jogait (gyakran az angol hódítás terjeszkedésével szemben), másrészt 

védeniük  kellett  az  ír  katolikus  elsőséget  a  reformáció  egyre  erősödő  hullámaival  szemben, 

harmadszor folyamatosan bizonyítaniuk kellett tudásukat az egyre iskolázottabb alkalmazóik előtt 

is.  A  seanachaidh gyakran  tanúként  szerepelt  peres  ügyekben,  ahol  történeti  tényekkel  kellett 

igazolnia,  hogy  alkalmazója  jogosan  birtokol  bizonyos  földterületeket.  Ezekben  a  bizonyítási 

eljárásokban az évkönyvek adatai és a családfák bizonyítékai is elfogadhatóak voltak (SIMMS, K. 

2009:31-32.)

A magas rangú filik, a királyok első számú költőiként számon tartott ollamh-ok, családfái a 

költőknek  azt  a  törekvését  bizonyítják,  hogy  a  genealógia  használatával  is  szükségét  érezték 

hangsúlyozni a királyokkal és a püspökökkel egyenrangúnak tartott társadalmi helyzetüket.

A helyek tudománya, a  dindsenchas, a helynevekhez kötődő ír mitológiai műfaj, melyben 

egy-egy  hely  kapcsán  mondják  el  hol  versben,  hol  prózában  a  hely  nevének  mitikus 

22 Walter Ong idéz egy esetet, amikor a negyven évvel korábbi állapothoz képest egy afrikai törzs területe lecsökkent. 
Negyven évvel korábban az akkori énekmondók a családfában a törzs alapítójának hét gyermekét sorolták fel, ők 
lettek a közigazgatási egységek vezetői. A területvesztés után a kutatók már csak öt fiút jegyezhettek fel, mert az 
énekmondók a közben megváltozott helyzethez igazították a családfát, és a különbségről a jelenlegi énekmondók 
nem is tudtak (ONG, W. J. 2010:47.).

23 A vers tartalmi fordítása.
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eredettörténetét.  A mitikus  történelem  és  földrajz  műfaja  hamar  megjelenik  a  kódexekben.  A 

történetek  gyakori  szereplői  a  filik,  de  vásáros  helyekkel  kapcsolatban  olvashatunk  más 

mulattatókról, ünnepi szokásokról, rituális eseményekről is ezekben a szövegekben. A dindsenchas 

történetek szépen őrizték meg az ír szövegekben másutt is érezhető névmágiába vetett hitet. Alább 

még szó lesz arról, hogy a fili addig volt nélkülözhetetlen az ír társadalomban, amíg a megszentelt 

szó  művelője  volt,  amíg  a  társadalom  számára  fontos  volt  a  szó  mitikus  ereje.  A helynevek 

tudománya arra a teremtő aktusra, a dolgok megnevezésére emlékeztet, amivel az írek mitikus ősei, 

Míl fiai birtokukba vették a más mitikus népek részéről számukra anyagi és spirituális értelemben 

előkészített szigetet. Az utolsó, az igazi hús-vér emberi csoport által végzett hódítás azzal kezdődik, 

hogy Amergin,  Míl  fiainak  költője  néven (új,  emberek  által  használt  néven)  nevezi  a  meglévő 

dolgokat. (A hódítás teljes folyamata: MACALISTER, S. 1938-1956.). 

Az  ulsteri  mondakör  központi  történetében,  a  Táin  Bó  Cuailnge-ben  számtalan 

névmagyarázó  történet  található  (bővebben:  Ó  hUIGINN,  R.  1992:35.,  41-49.).  Hol  csak 

felsorolásként  olvashatjuk  a  neveket,  hol  a  történések  kapcsán  találkozunk  velük.  A számtalan 

harcosról, akik CuChullain kezétől estek el, egy-egy helyet neveztek el, legtöbbször azt a helyet, 

ahol meghaltak. A szövegben általában ezzel a formulával fejezi be ezeket az eseményeket a szöveg 

leírója: ... azóta hívják így és így (a megölt harcos neve következik, esetleg a halálának a módja is 

benne foglaltatik a névben) ezt a helyet.

Nemcsak harcosokról kaphatja a nevét egy-egy mező, gázló, szikla, forrás vagy hegycsúcs, 

hanem a Táin más mitikus történéseiről is. Például, amikor a connachti fehér és a cuailngei barna 

bika (melynek elrablásáért  indult  akció a  cselekmény fő szálát  adja) egymással összecsapnak a 

történet végén, a barna bika szarvára kapja a fehéret, és hatalmas területeket száguld be tombolva. A 

szarváról szanaszét szórja ellenfele testrészeit, melyek leesésük helyén különböző említésre méltó 

természeti helyek (hegyek, dombok, mezők) neveit adják. Végül a barna bika hazaér, és lerogyva 

kileheli  a  lelkét.  Halála  helyszínén  egy hegygerincet  neveztek  el  róla  (KINSELLA,  T.  1969.). 

Patricia Kelly arra hívja fel a figyelmet, hogy a tipikus Tána, azaz bikarablás történetekhez képest a 

Táin Bó Cuailnge befejezése nem azzal  zárul,  hogy legyőzik  azokat  (a  connachtiakat),  akik  el 

akarták rabolni az ulsteriek bikáját, hanem a két bika kozmikus küzdelmével, ahogy egymásnak 

feszülésük során átrendezik a tájat. Harcuk során a természeti környezet egyes részei új neveket 

kapnak, átalakul az eddig megszokott világ (KELLY, P. 1992:76.).

A Táin Bó Cuailnge-nél később született, lazább szerkesztésű Acallamh na Seanórach, mely 

a leinsteri ciklus történeteinek legnagyobb gyűjteménye,  kerettörténettel ellátott válogatás, Szent 

Patrik  és  a  fianna  nevű  szabadcsapat  kettő  háromszáz  évet  megélt  harcosának,  Caílte-nek  és 

Oisínnak a beszélgetéseit fűzi fel egy szálra. A történeteket, amelyeket főleg Caílte mesél el, nagyon 
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gyakran  egy-egy  helynév  idézi  fel.  Patrik  érdeklődve  hallgatja  a  helynevek  magyarázatát,  a 

történeteket, melyek a mitikus helyekhez kötődnek, és a fikció szerint, hogy a jövendő nemzedékek 

is megtudhassák a helyek jelentőségét, írnokával jegyezteti a meséket (DOOLEY, A. – ROE, H. 

1999.).

Talán a dindsenchasok esetében érhető tetten leginkább az a tény, hogy a költők igyekeztek 

élvezhető  módon  átadni  (és  megőrizni)  a  tudásukat.  A helynevek  egyébként  száraznak  tűnő 

felsorolását  érdekfeszítőbbé  tették  a  nevek  kialakulásáról  szóló  legendákkal.  Ezek  a  legendák 

általában áletimológiák, de a korabeli ember számára legtöbbször nagyon fontos mitikus hátteret és 

ezzel értelmezhető, megélhető jelentést kölcsönöztek a kiemelkedő helyszíneknek, és nem utolsó 

sorban a tudomány megtanulását  is megkönnyítették. Sok eredetmagyarázó történet segítségével 

forrásokhoz, tavakhoz, szent dombokhoz, ligetekhez és egyéb, a kereszténység előtt fontos áldozati 

területnek  számító  természeti  helyhez  kötődő  szertartások,  rituális  események  rekonstruálhatók. 

Ezen szertartások irányítói, levezetői is természetesen a tanult osztály tagjai voltak. Tevékenységük 

fontos részére következtethetünk a szövegek alapján. 

A  legtöbb  mitikus  történetben  találkozhatunk  a  helynevek  kialakulásáról  szóló 

elképzelésekkel,  de  a  csak  dindsenchas-ként  született  versek  legnagyobb  gyűjteménye  Gwynn 

ötkötetes  kiadása (GWYNN, E. 1991.).  A prózai  szövegeket  Whitley Stokes adta  ki  különböző 

folyóiratokban24.

Úgy  tűnik,  az  ír  irodalom  legrégebbi  rétegéhez  tartoznak  az  epigrammaszerűen  tömör 

triádok.  Ezek a közmondásszerű, rövid velős szövegek egy-egy dolog három arculatát  mutatják 

meg.  Néha mára  már  homályosnak tűnő sűrítéssel  adják meg a  talányosan felvetett  problémák 

magyarázatait, a számunkra nem mindig követhető lényeget. A triádok a kelta mitológiában kiemelt 

szerepet  játszó  hármas  szám segítségével  fogalmazzák meg mondanivalójukat.  Más bölcsességi 

szövegekkel, közmondásokkal, találós kérdésekkel együtt bekerültek a mitológiai történetekbe is, a 

mesélők  állandó  repertoárjához  tartoztak.  Tömörségük  nemcsak  memorizálásukat  segítette,  de 

megfogalmazásaik  sokszor  humorosan  is  hatottak,  de  a  középkori  irodalomban  többször 

megjelennek a paródiáik is. Sokszor felismerhető bennük az ószövetségi szövegek hasonló jellegű 

közmondásos formában előadott bölcs mondásainak a hatása (MEYER, K. több párhuzamot is idéz 

- 1906:XII-XV.). Vannak egészen homályos, mitológiai összefüggéseket sejtető költői változatok, 

de fennmaradtak lényegre törő, praktikus triádok is:

„Három mosoly van, mely a szívet elnehezíti:

24 STOKES, W. 1892:467-516.; uő. 1893:471-497.; uő. 1894:272-336., 418-484.; uő. 1895:31-83., 135-167., 269-312.
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a Nap roskadó hóra vetett mosolya,

asszonyod mosolya, ha mással hált,

idegen kutya mosolya, mielőtt neked rontana.

***

Három halál van, mely felvidítja életedet:

a lazacé,

a kövér malacé,

a rettegett rablógyilkosé.

***

A hazugság három nővére:

a „lehet, hogy”,

a „talán”,

a „minden bizonnyal”.

***

Három dolog teremti újjá a világot:

az asszony méhe,

a tehén tőgye,

a kovács kemencéje.

***

Hárman vannak, akikhez hiába beszélsz:

a hódításra készülő király,

a fegyverzetében hetyegő viking,

az alantas ember, ha rangos pártfogókat tud maga mögött.

***

Három kincsesláda, amelynek tartalma beláthatatlan:

a királyé,

az egyházé,

a kiváltságos költőé.”

(GREENE, D. - O'CONNOR, F. 1990:104-106.25)

Nagy számban maradtak fenn lírai költemények az ír nyelvű írásbeliség kezdetétől fogva. 

Először  imákkal  és  a  szerzetesi  környezet  hatását  mutató  rövid  versekkel  találkozunk,  melyek 

25 A szövegeket a szerkesztők Kuno Meyer fent említett gyűjteményéből veszik. A triádoknak új fordításaikkal időként 
új értelmezési lehetőségeket is adnak.
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sokszor a grammatikai traktátusok jegyzeteiként azt a gyanút keltik, hogy a latin példák ír nyelvű 

próbái lehetnek, máskor egyértelmű, hogy már létező verseket hoztak fel példaként egy tárgyalt 

metrumnál  (például  az  alább  következő  versek  is  erre  lehetnének  példák,  lásd  jegyzeteiket: 

MURPHY, G. 1998:172-174., 235-236.). A korai ír versek gyakran a természeti környezetet festik 

le néhány egyszerű képpel. Ha a verseket önmagukban nézzük, egyszerű természetleíró szövegeket 

látunk bennük, verstani példa mivoltuk még azt is sugallhatja, hogy a verseléssel teljesen tisztában 

lévő  szerző  rögtönzései  egyes  ritmusokra.  Ha  a  lejegyzés  idejét,  környezetét  nézzük,  a  korai 

verseknél  felmerülhet  az  a  gyanú,  hogy  a  természetről  szóló  kis  szövegek  az  isteni  teremtés 

megérthetőségére, a jelenségekben megszólaló beszédére hívja fel a figyelmet: ahogy a nyár az úr, 

aki eljön, és elvárja a tiszteletadást (CARNEY, J. 1973.), cserében jutalmat oszt, úgy a madarak, 

szarvasok énekhangja, a természet zenéje beilleszkedik a köszönetet és dicséretet zengő világba, 

mert  ezekben  a  szövegekben  fontosnak  tűnik  a  belső  verszene  mellett  ennek  a  természeti 

környezetnek az akusztikai leírása is. Gyakoriak a zenei hasonlatok, mintha a madarak mellett a 

teremtett  világ  minden  jelensége  beszélne,  énekelne.  Az egyik  versben kis  madár  kiált  át  a  tó 

túloldaláról, egy másikban pedig a madár szinte megszólítja a vers szerzőjét:

„Kis madár

dala száll,

nap-csőre

rikító,

Ághegyről

átharsog

Laig taván

a rigó.”

***

„Fűzfa lombból madár hív,

megnyílik a tiszta szív,

sárga csőr halk dallama

mintha nekem vallana.”

(MURPHY, G. 1998:6)
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A szerzetes azt  is  megírja,  amikor másolás közben a madár dala megosztja a figyelmét,  és  (az 

eredeti szöveg két utolsó sorában hangsúlyosabb a fohász) hogy tetszik ugyan a madár éneke, de a 

könyvbéli munkával is haladnia kellene:

„Fák zöld fala köröttem

édes hangú rigót rejt.

Míg jegyzetem készítem,

madarak kórusa zeng.

Kakukk énekel nekem,

bokor várából figyel.

Ó, isteni kegyelem,

jól vagyok itt könyvemmel!”

(MURPHY, G. 1998:4.)26

Másutt a szerző a szarvas szájába adja a tél beköszöntéről szóló hírt: 

„Hír rivall,

   szarvas szól:

nyár kihal

   a fagytól.

A szél vad,

   fénytelen

nap apad

   dúlt vízen.

Páfrányt rejt

   hűlt rőt arc,

vadlúd hang

   égi karc.

Dérrel a

26 A vers értelmezésében Ó Corráin kiegészítéseit vettem figyelembe (Ó CORRÁIN 1992:257.).
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   szárny nem bír,

jég foglya -

   mennyi hír!”

(MURPHY, G. 1998:160.)

A 12. századtól egyre nagyobb számban maradtak fenn a kötelező dicsőítő- és gyászénekek, 

ünnepi alkalmakra szerzett ódák, és szép számban jelennek meg a költők személyes élményeiről 

szóló szövegek is. A hivatalos versek mellett egészen változatos témákban olvashatunk a költők 

örömeiről  és  bánatairól:  a  költői  szokások  megváltozásáról,  nosztalgikus  merengést  az  egykori 

költői iskola bezárása kapcsán,  ura helyzetének romlása miatt érzett bánatot és saját  sorsának a 

bizonytalanságát,  elmaradt  juttatás  miatti  elégedetlenséget,  köszönetet  egy  urától  kapott 

szemüvegért, mert eztán nemcsak újra tud olvasni, de jótevőjét is látni fogja. (BERGIN, O. 1970.) 

Valószínűleg jóval több vers született és forgott a köztudatban, mint amennyit végül leírtak.

A 14-17. század között a költői gyűjtemények kedvelt formája, a kéziratos versgyűjtemény, 

írül  duanairí  terjedt  el.  Az antológiák a  bárdok által  szerzett  versek legnagyobb kincsesbányái. 

Ezeket a könyveket háromféle módon állították össze. Az első csoportba tartoznak azok a kódexek, 

melyekben  egy-egy  fontosnak  tartott  költő  vagy  egy  azonos  költőiskolához  tartozó  bárdok 

szerzeményeit  gyűjtötték  össze.  A csoporthoz  tartozó  kódexek  a  korabeli  társadalom esztétikai 

értékítéletét is megmutatják, hiszen az itt egybegyűjtött költemények a legjobbnak tartott alkotások. 

A kéziratos  gyűjtemények  második  csoportjába  tartoznak  azok,  amelyeket  egy-egy  családhoz 

címzett  költeményekkel  töltöttek  meg.  A  „családi  gyűjtemények”  a  család  nagyságát, 

nagyvonalúságát,  egyik-másik  fontosabb  tagjának  fontos  tetteit  hivatottak  megörökíteni. 

Összeállításuknál nem mindig az esztétikai szempontok voltak a legfontosabbak. A gyűjtemények 

harmadik csoportjában olyan kódexeket találunk, melyek a szórakoztatás célját szolgálták. Ezek az 

antológiák a középkor utolsó szakaszának a termékei. Az olvasni tudó főúri köröknek készültek. A 

bennük  található  versek  teljesen  különböző  korokból  és  területekről  származnak,  a  témájuk  is 

változatos, és, ahogy a leghíresebb könyv, a Lismore-i esperes kódexének (Book of the Dean of  

Lismore)  lejegyzője állítja,  a  verseket  ugyanúgy gyűjtötte  világi  és  egyházi  személyektől,  mint 

ahogy tanult költőktől és kóbor poétáktól. Az ilyen típusú válogatások kedveltek voltak Írországban 

és a külföldre szakadt írek között is. Még a 19. században is készültek hagyományos gondolkodás 

szerint összeállított új gyűjtemények. Egy-egy középkori szöveget időnként csak ezekből a kései 

antológiákból  ismerünk,  a  másolások  révén  ki  tudja  hányadik  változatában  (SIMMS,  K. 

2009:61-64.).
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A mitológiai történetek elvileg a kereszténység előtti hitvilágról tudósítanak, de mivel a 

kereszténység megjelenése után ezeknek a lejegyzését elsősorban a keresztény írástudók végezték, 

az eredeti történetek sokban módosultak. A fennmaradt szövegeken érezni a keresztény, valamint a 

klasszikus  latin  és  görög irodalom hatását.  A mitológiai  történetek  az  írek  által  tisztelt  istenek 

világáról,  a  Tuatha  Dé  Danann-ról  (Danu  istennő  népe)  beszélnek,  illetve  olyan  hősök 

cselekedeteiről, akik valamilyen kapcsolatban állnak ennek az istenvilágnak a szereplőivel, akkor is, 

ha  azok  csak  említésszerűen  vannak  jelen  a  hősök  történeteiben,  vagy  a  középkori  tudatban 

családfájuk révén ezeket a szereplőket valamelyik istentől származtatják (mint például Cú Chullaint 

Lugtól,  vagy  Mongán  Mac  Fiachnát  Manannántól,  a  tenger  istenétől).  A történetekből  fontos 

részleteket lehet megtudni a társadalom felépítéséről - nagyon gyakran a történetek leírásának az 

idején  működő  társadalomról  vallanak  a  szövegek,  még  akkor  is,  ha  mint  a  Táin  esetében, 

valószínűleg a lejegyzők tudatos archaizálásával találkozunk (Ó hUIGINN, R. 1992:53-54.) -,  a 

királyság  és  a  királyi  hatalom fenntartásának szakrális  elképzeléséről  olvashatunk,  a  különböző 

mesterségek, így a költői mesterség megítéléséről is, a költői szó és a zene másvilági kötődéseiről, a 

különböző  ünnepekről,  ünnepi  szokásokról,  az  öltözködés  szimbolikus  jelentéseiről  és 

természetesen a szövegek felépítése tanúskodik arról is, mit éreztek jó szerkezetnek a 8-17. század 

között,  hogyan változtak ebben a hosszú időszakban a szövegekkel  szembeni elvárások.  A leírt 

anyagból csak nagyon óvatosan lehet arra következtetni, eredetileg, nem írott változatban hogyan 

hangozhatott  egy-egy  történet,  de  ennek  megfejtésére  is  történtek  már  kísérletek  (például 

ZUMTHOR, P. és ENGELHARDT, M. C. 1984., vagy REICHL, K. 2003.).

A 20.  században  vált  általánosan  elfogadottá,  hogy a  mitológiai  szövegeket  szereplőik, 

cselekményeik, részben mitikus idejük szerint négy nagy csoportba soroljuk. A középkori költő, a 

szövegek alkotói vagy lejegyzői sohasem gondolkodtak volna ilyen értelmű csoportosításon, bár az 

is biztos, hogy a 18-19. századig egyetlen alkotó sem gondolta volna, hogy mondjuk Fionn Mac 

Cumhail  valamelyik  harcosát,  a  leinsteri  mondakörből,  szerepeltesse  egy  olyan  történetben, 

amelyben az ulsteri mondakörhöz tartozó szereplők kalandjairól hallunk (NÍ BHROLCHÁIN, M. 

2009:5.)  -  tehát  valószínűleg  tisztában  voltak  a  történeti  csoportok  határaival,  akkor  is,  ha 

teoretikusan  nem  különböztették  meg  őket.  (A  továbbiakban  szó  lesz  még  arról,  hogy  a 

középkorban  maguk  a  szövegek  alkotói,  előadói  milyen  felosztások  alapján  csoportosították  a 

történeteket.27) 

A négy nagy mondakör:  a  mitológiai,  az ulsteri,  a leinsteri  (vannak kutatók,  akik Fionn 

mondakörnek hívják) és a királyok ciklusa (amit hívnak Történeti ciklusnak is). 

A mitológiai ciklusnak, nevéből adódóan, a világ teremtéséről és az istenek cselekedeteiről 

27 Erről lásd részletesebben alább a 86-91. oldalakon.
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kellene  szólnia.28 A  pogány  ír  világkép  azonban  a  sok  keresztény  motívummal  keveredett 

történetekből  csak  kis  részben  rekonstruálható.  A leggyakrabban  szereplő  istenek  a  különböző 

szövegekben Dagda (a 'jó isten'), a fia Aengus és a fiú anyja, (nem Dagda felesége) Boann, akinek 

nevét a Boyne folyó őrzi. Ezt a névadást több dindsenchas is megőrizte (GWYNN, E. A. 1991.). 

Fontos az istenek között Lug, akinek kultusza általános lehetett a kelta népek között, mert amerre a 

kelták  letelepedtek,  több  város  neve29 is  az  eredeti  Lugudunum  (azaz  'Lugnak  szentelt  hely') 

változatból származik. Az istenek csoportját a régi Írországban Tuatha Dé Danannak, Danu istennő 

népének hívták. Danu istennőről kevés emlék maradt fenn. Délnyugat-Írország partjainál egy kis 

szigetet  hívnak Tigh Duinnak,  azaz  Danu vagy Donn házának,  ami  a  sötét  másvilág  helyeként 

maradt meg a korai szövegekben. A mitológiai ciklus szövegeiből az derül ki, hogy az írek hittek a 

másvilágban,  amit  általában  nem  komor  helynek  képzeltek  el,  és  legtöbbször  a  tengeren  át 

megközelíthető szigeten találták. Ennek a másvilágnak az alapvető jellemzője, hogy mintha mindig 

ünnepi időben élnének, folyamatosan lakomáznak, vadásznak és rengeteg éneket, zenét hallgatnak. 

A másvilág nem csak a  szigeteken található meg.  Az újkőkorszakban és a bronz korban az Ír-

szigeten élő népek rituális célokra épített tumulusokat hagytak hátra, belsejükben kis folyosókkal. 

Ezek a dombok beépültek az ír képzeletvilágba, ezeket gondolják a másvilági lények várainak és 

sídh30 domboknak,  tündérdomboknak  hívják  őket,  melyek  belsejében  a  tündérnép  él,  akik  az 

elképzelések  szerint  archaikus  arisztokratikus  szokásokat  őriztek  meg.  A  Mitológiai  ciklus 

szövegeiben ezek a dombok az istenek lakhelyei, például a Newgrange-i (Brú na Boyne - 'A Boyne-

i  szállás')  Dagdáé,  majd  Aengus  istené  lesz  (DILLON,  M.  1968:16-17.).  A  dindsenchasok 

legtöbbször olyan helyekről emlékeznek meg, melyek a kereszténység előtti vallás kultuszhelyei 

voltak. A mitológiai ciklus szövegeiből gyakran tudhatjuk meg, hogy az isteneket ezeken a helyeken 

keresztül lehet megközelíteni. 

A mitológiai mondakörhöz tartozó történetek nagy része a korábban már többször említett 

Lebor  Gabála  Éireann (Írország  meghódításának  története)  című  szövegben  maradt  fenn 

(MACALISTER,  S.  1938-1956).  Az  egyházi  írástudók  által  szerkesztett,  ma  ismert  történet  a 

középkori Európában megszokott világtörténetbe ágyazza bele az írek történetét. Az ír mitológia 

szempontjából ott válik igazán érdekessé a szöveg, amikor az írek ősei megérkeznek hazájukba, és a 

szerkesztő annak érdekében, hogy megismertesse velünk a sziget történetét, visszarepít bennünket a 

28 Elnevezése kicsit esetlen, olyan szempontból, hogy a többi mondakör is mitikus eseményekről és személyekről szól, 
az idők során a történetekre rakódott több-kevesebb, a hétköznapokhoz kötődő, reálisnak tűnő külsőséggel. A történetek 
mélyebb elemzése során kiderül, hogy mindegyiknek megtalálható egyrészt mitikus eredete, másrészt a lejegyzőktől 
származó, a lejegyzés korához köthető aktualitása. 
29 Például Laon, Leiden, Lyon neve is ebből az elnevezésből származik.
30 A sídh szó eredetileg ezeknek a domboknak az elnevezése. Később ez lett a tündérnép egyik állandó megnevezése 

az ír nyelveben.
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Vízözön előtti időbe. Noé unokájának, Cessair-nak a vezetésével ötven nő és három férfi, az első 

hódító nép hajókba száll, és elindul, hogy a nagy áradat elől menekülve meghúzza magát az ember 

által érintetlen, tehát bűn nélkül való ír földön. Minden igyekezetük ellenére, ember létüknél fogva, 

magukkal hozzák a bűnt, ezért egyetlen társuk kivételével mind elpusztulnak. Az az egy, Fintan mac 

Bóchra  viszont  nemcsak  az  írek  érkezését  tudja  kivárni,  hanem  egészen  a  keresztény  vallás 

elterjedéséig életben marad. Tulajdonképpen őtőle tudjuk a sziget újabb és újabb meghódításainak 

teljes folyamatát31. 

Az első látogatók után még három másik nép, a Partholóniak, a Nemediek és a Fir Bolg 

telepedik le a szigeten. Ők megteremtik az ország mai felszínét,  a területi  felosztáshoz igazodó 

politikai  tagolódást,  sorban  elterjesztik  a  különböző  mesterségeket,  „feltalálják”  az  élethez 

szükséges civilizációs eszközöket, majd amikor minden készen áll, utolsó előttiként megérkeznek 

az istenek is, a Tuatha Dé Danann (Danu istennő népe), hogy jelenlétükkel megszenteljék, és ezzel 

spirituális  értelemben  is  lakhatóvá  tegyék  a  szigetet.  Legnagyobb  hatású  cselekedetük,  hogy a 

szigetet mindig támadó fomoriakat, az időnként a befejezetlen, egyszemű, egylábú óriásokként leírt, 

emberi kultúrát pusztító fél-lényeket, a káosz teremtményeit, nagy csatában végleg megsemmisítik, 

és ezzel felszabadítják Írországot. Amikor végül az írek, a földi emberek partra szállnak, békés úton 

egyezkednek, majd miután az istenek becsapják őket,  harcok során foglalják el  saját isteneiktől 

hazájuk földjét. A költő Amergin segítségével elkülönítik egymástól Írország evilági és másvilági 

területeit,  kijelölik  a  profán  és  a  szakrális  helyét,  legfőképpen  azokat  a  kiemelten  fontos, 

megszentelt helyszíneket, ahol a kettő közötti térbeli átjárás lehetséges lesz. Hivatalosan így alakul 

ki az a helyzet, amit fentebb az istenek lakóhelyeivel kapcsolatban említettem. A történet keresztény 

köntösben, egyes részleteiben gazdag mitologikus anyagot rejt. 

A negyvenes években Thomas O'Rahilly nagyszabású munkában akarta bebizonyítani, hogy 

a  különböző  népek  valós  történeti  eseményeket  szimbolizálnak,  és  hogy  a  Lebor  Gabála a 

keresztény  kerettörténet  ellenére  a  pogány  mitikus  történeti  tudás  legösszetettebb  emléke 

(O'RAHILLY, T. F. 1946). Időnként nagyon szellemes felvetéseit mára nagyrészt megcáfolták, de a 

nyolcvanas  évekig  komoly  követői  akadtak,  akik  a  helynevek  és  törzsi  nevek  alapján  tovább 

finomították az elképzelést.  Az biztos,  hogy különböző nyelvű és kultúrájú népek lakták az Ír-

szigetet,  mielőtt a mai ír nyelv ősének dominanciája érvényesült.  A  gael típusú nyelvet beszélő 

csoportok  minden  bizonnyal  hosszabb  ideig  együtt  éltek  a  kelta  nyelvcsalád  más  dialektusait 

beszélő  emberekkel,  és  talán  olyan  csoportokkal  is  találkozhattak  még,  akik  nem  a  kelta 

nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet használtak. Ennek emléke tovább élhetett, és elképzelhető, hogy a 

31 A  Lebor Gabála lehetséges  jelentéseiről  lásd REES, A.  & B. 1961. akik a  mű mitikus jelentőségét  elemzik és 
SCOWCROFT, M. R. 1987-1988. aki tágabb történelmi és társadalmi kontextusba helyezi a művet.
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tudós  osztály  törekvése  az  volt,  hogy  a  gael dominancia  létrejöttét  a  többi  hagyomány 

egybeszerkesztése segítségével megindokolja. Nem csak a Lebor Gabálának lehet ilyen olvasata, de 

a  korai  genealógiákban és  dindsenchasokban is  megfigyelhető egyfajta  egységesítő  szándék (Ó 

CUÍV, B. 1968:28). Ha ez így van, ez a tény a tudós osztály komoly nyelvi gondolkodásának és 

politikai tudatosságának is fontos tanúsága. Talán ezt a feltevést erősíti az a tény is, hogy a vikingek 

megjelenése  után  nemcsak  az  ír  nyelvű  kultúra  megerősödésének  lehetünk  tanúi,  hanem  egy 

egységesebb politikai fellépés igényének is. A Lebor Gabálában ennek számos jelét láthatjuk. Elég 

csak arra gondolni,  hogy a fomoriak,  a leírások alapján,  megjelenésükben (amikor nem a korai 

mitikus,  a  káosz  világát  idéző  egykezű,  egylábú,  egyszemű  lényekként  ábrázolják  őket),  akár 

vikingek  is  lehetnének.  Ezekkel  a  fomoriakkal  a  szigetet  meghódítani  akaró  népek  folyamatos 

küzdelemben  állnak,  hiszen  a  fomoriak  Samhain ünnepén  minden  esztendőben  eljönnek,  hogy 

megsarcolják mind Partholón, mind Nemed népét, és elvigyék a betakarított termés egyharmadát. A 

Tuatha Dé Danann idején a szigetnek ez a kifosztása állandóvá válik, az apja révén félig a fomoriak 

közül származó király, Bres ugyanis a fomoriaknak kijátssza a szigetet. Az istenek alávetettekként 

élnek  ebben  az  időben.  A mitológiai  előzményeken,  a  káosz  megszelídítésének  motívumán,  a 

természetfeletti áldozattal való megbékítésén kívül láthatjuk a vikingek egyre erőteljesebb írországi 

jelenlétének a  hatását  is,  mely erősen befolyásolhatta  a  Lebor Gabála ma ismert  formájának a 

megszületését.

A Lebor Gabála mitikus helynév magyarázó, genealógiai történetekkel megtűzdelt részletei 

között  időnként  nagyobb szabású egységes  történeteket  is  találhatunk.  Ilyen  például  a  Samhain 

idején vívott kozmikus küzdelem, a Maigh Tuired-i csata, melyben a káosz erői, a fomoriak és a 

rendet igénylő istenek csapnak össze egymással. Az ütközetet világméretű készülődés előzi meg, 

melyből megtudhatjuk, melyik mesterségek képviselői milyen módon segítik az istenek munkáját, 

illetve mely istenek milyen mesterségek gyakorlói. Ebben a készülődésben kerül előtérbe Lug, a 

félig  fomori,  félig  az  istenek  világából  származó  ifjú  isten,  minden  mesterségek  tudója,  aki 

megszervezi az istenek seregének felkészítését, majd a csatában maga öli meg nagyapját, a gyilkos 

tekintetű Balort. A Magh Turedi csata történetét (Cath Maige Tuired) a többi történettől függetlenül 

is másolták a középkorban. A csata végén kerül sor arra a jelenetre, amikor Dagda elindul, hogy 

visszaszerezze a hárfáját, melyet a hárfással együtt a csatából menekülő fomoriak elloptak. A hárfa 

háromféle zenét tud játszani: a szomorúság, a vidámság és a nyugalomba ringató hangok dallamait. 

Ezzel a felosztással még többször találkozunk a különböző szövegekben, legköltőibb megjelenése, 

az  Ulsteri  ciklus egyik  előtörténetében,  a Froech bikarablásában (Táin Bo Fróech)  lesz,  ahol  a 

hárfás felesége Boann, az istennő. Gyermekei a három zenetípusról (azaz  Goltraíde, Gartrade és 
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Súantrade32) kapják a nevüket (GANTZ, J. 1981:117-118.)33. 

Az örökifjú Aengus istenről szóló történetekben fontos szerepet játszik a természetfölötti 

zene. Az Aengus álmában (Aislinge Oenguso), ahogy a cím is mutatja, az örökifjú isten álmában 

szeret  bele  egy  másvilági  lányba,  aki  énekével  mindig  elandalítja  őt.  Amikor  végre  egymásra 

találnak,  a  lány,  aki  felváltva  él  emberi  és  hattyú  alakban,  Samhainkor Aengust  is  hattyúvá 

varázsolja, és ahogy együtt szállnak, olyan gyönyörűen énekelnek, hogy aki hallja, három napon és 

három éjszakán át alszik a dal erejétől (GANTZ, J. 1981:107-112.). 

A  másik,  a  több  töredékből  összerakott  udvarlás  Étaín-nek  (Tochmarc  Étaíne)  című 

történetben  Aengus  születéséről  szerzünk  először  tudomást.  Később  elnyeri  tejtestvére,  Midir 

számára a szépséges Étaín kezét, de Midir első felesége, Fúamnach, Étaínt pocsolyává varázsolja. A 

pocsolya vize párologni kezd, és a pára ékszerszerű, fej nagyságú léggyé változik, aki mesebelien 

szépen zümmög. A zümmögése hallatára tud csak megnyugodni és elaludni Midir, a férje. A légy 

szárnyáról  hulló  harmatcsepp  meggyógyít  minden  betegséget.  Fúamnach  féltékenységében 

hatalmas szelet támaszt, ami messzire sodorja Étaínt, a tengerparti sziklák közé. Ott vergődik hét 

éven  át,  amíg  egy  újabb  szél  Aengus  mellkasára  nem  sodorja.  Aengus  nagy  becsben  tartja, 

üvegkalickát épít számára, és mindig abban őrzi, virágok, fűszerek illatával és színével táplálja. Az 

idill nem tarthat sokáig, mert Fúamnach újabb varázsszele ismét messzire sodorja Étaínt, most egy 

ulsteri ház tetejére ejti, ahol éppen nagy lakomára gyűltek össze az ulsteri harcosok. A ház tetejéről 

Étaín, a légy egy arany ivóserlegbe esik, amiből éppen az egyik harcos felesége, Étar iszik. Étar 

felhörpinti az itallal együtt Étaínt is, aki megfogan az asszony méhében, és ezertizenkét esztendővel 

első  születése  után  második  Étaínként  újjászületik.  A  történet  ezután  az  emberek  világában 

folytatódik,  abban  az  időben,  amikor  a  Tuatha  Dé  Danann  már  a  tündérdombok  világába 

visszavonultan  él,  és  az  istenek  csak  néha  öltenek  emberi  alakot,  hogy  a  halandók  világában 

megjelenjenek. A történet folytatásában Midir azért jön el az emberek közé, hogy visszaszerezze 

feleségét Tara királyától, aki az újjászületett Étaínt választja feleségéül (ebben az esetben Étaín mint 

a hely istennője szerepel). Midir képes különböző emberi alakokat magára ölteni, például többször a 

király öccsének alakjában szerepel. Étaín végül visszakerül első férjéhez a tündérdombba, ott egy 

vele  tökéletesen  megegyező  lányt  szül,  akinek  szintén  egy hozzá  mindenben  hasonlatos  lánya 

születik, akit szintén Étaínnek hívnak. Ő is egy tarai nagykirály felesége lesz, és a tragikus sorsú 

Conaire  király  szülőanyja.  Conaire-ről  a  Da  Derga  fogadójának  pusztulása  című  történet 

főszereplőjeként hallhatunk bővebben34 (GANTZ, J. 1981:44-59.). 
32 Általában Goltraí, Gartraí és Suntraí alakban találkozhatunk velük, Jeffrey Gantz a fent említett módon írja át a 

nevüket.
33 Részletesen lásd alább a 119. illetve a 126-127. oldalakon.
34 Ebben az esetben láthatjuk azt a tudatosságot is, amivel a történetek lejegyzői kezelték a mitikus anyagot. Ismerték a 

kapcsolatot a különböző történetcsoportok között. Többféle ok játszhatott közre, miért alakult ki egyik vagy másik 

43



Étaín első átváltozása után, légyként, dallamos dongásával nemcsak megnyugtatja Midirt, 

hanem gyógyító erejéről is említést tesz a történet. Az ének, a zene és a gyógyítás kapcsolata másutt 

is megjelenik a mitológiai ciklus történeteiben, például a Maigh Tuired-i csatában az istenek orvosa, 

Dian Cécht és a fiai gyógyító erejűvé tesznek egy forrást a ráolvasások kántálása közben belészórt 

növényekkel. Amikor a sebesült harcosokat idehozzák, a forrásba helyezik őket, aztán Dian Cécht 

és a fiai énekükkel meggyógyítják a sebesülteket (GRAY, E. A. 1982:54., 55.). 

A  költőkről  alkotott  elképzelések  szempontjából  fontos  Amergin  szerepe  a  hódítás 

folyamatában. Ő az, aki nemcsak azt a törvényt hozza,  amely megszabja, hogy hol lakjanak az 

istenek és hol az emberek (tulajdonképpen kijelöli a határt evilág és másvilág között), de a helyek 

és a dolgok megnevezésével újjá is teremti a világot. Szavainak varázserejét az az epizód emeli ki 

legjobban, amelyikben, miután az istenek be akarják csapni Míl fiait,  ráveszik őket, hogy amíg 

tanácskoznak,  addig  ők  szálljanak  hajóba,  és  a  parttól  kilenc  hullám távolságra  várják  meg  a 

tanácskozás eredményét. Miután Míl fiai ezt megteszik, az istenek varázslói vihart varázsolnak a 

tengerre,  hogy elveszejtsék  őket.  Amergin  a  következő  költemény kántálásával  csillapítja  le  az 

elemeket:

„Írföld idézlek

vemhes tengeren:

tengernyi termést,

bő termő erdőt,

erdők közt folyót -

tó felé folyót,

tónál itatót, 

ott ivó embert,

embert ki Tarát

mind elözönli,

özön-sok fiút

fiait Mílnek,

Mílnek örökét

zengő dalomat,

dalom mély titkát,

Bresnek is titkát,

szereplő körül egy-egy nagyobb ciklus. A ciklusokba szervező mai felosztás nem tudja mindig figyelembe venni 
ezeket a keresztbe utalásokat.
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titkát Éirének,

Bres szép nejének,

kit Éremón űz,

kit Éber idéz

- idézlek Írföld.”

(MACALISTER, S. 1938-1956:114-117.)

Amergin  neve  a  középkorban a  költői  lét  egyik  megnevezéseként  is  szolgált.  Ez  a  név 

többször  felbukkan  különböző  helyzetekben,  például  az  ulsteri  mondakör  egyik  költőjét  is  így 

hívják. Értelme legtöbb esetben 'a költő'. A Lebor Gabála-ból később megtudjuk, hogy a hódítás 

után testvérei,  Éber és Éremon összekülönböztek egymással,  és  harcaik során Amergin is  életét 

veszítette. Nem menthették meg varázsszavai sem. 

A mitológiai ciklus más szövegei közül fontosak Lug istennek a Lebor Gabála-ban játszott 

szerepéhez képest más jelentésű történetei.  A Tuireann fiúk tragikus végzete (Oideadh Chloinne 

Tuireann) című szövegben, amíg Lug harcosokat toboroz a Maigh Tured-i csatához, Tuireann fiai, 

egy régi családi viszálykodást felelevenítve, megölik az apját. Lug elégtételként olyan feladatokat 

ró ki rájuk, melyek szinte teljesíthetetlenek. A három fiú (számunkra néha erősen parodisztikusnak 

tűnő körülmények között) szinte mindent elvégez. Végül az utolsó feladatot is végrehajtják, egy 

misztikus hegyen háromszor kell kiáltaniuk, de a hegy őreivel vívott harcban halálos sebet kapnak, 

és Lug, az egyetlen, aki megmenthetné őket, megtagadja a segítséget (CROSS, T. P.-SLOVER, C. 

H. 1965:49-81.). Miközben a három harcos túlzásokban bővelkedő leírások szerint végiggyilkolja 

az  egész  világot,  időnként  királyi  udvarokban költőknek adják ki  magukat,  akik  persze,  hamar 

kiderül, nem értenek a költészethez. Ilyenkor aztán a fegyvereik segítségével vágják ki magukat a 

bajból. A szöveg mai formájában valószínűleg paródia. Az átváltozások, alakoskodások, az eltúlzott 

mészárlások, a fiúk által felforgatott világrend alapján a Tuireann fiúk történetét karneváli jellegű 

szövegnek tekinthetjük.

A ciklus egy másik híres története a Lir gyermekeinek tragikus sorsa (Oideadh Chloinne 

Lir),  melynek ma  ismert  befejezése  hasonló  a  tudást  átörökítő  ősöreg  emberek  történetéhez.  A 

hattyúvá varázsolt  gyermekek,  akik csak énekben tudják elmondani  átváltozásuk történetét,  900 

évvel  elvarázsolásuk  után  egy  szerzetesnek  mesélik  el  tragikus  sorsukat,  aki  ennek  hallatán 

megsajnálja  és  visszaváltoztatja  őket  emberré.  Megkeresztelésük után  a  mennyország  vár  rájuk 

(JOYCE, P. W. 1879:1-36.).

A mitológiai mondakör szövegei gyakran egymástól távoli időben kerültek lejegyzésre. A 

Tuireann  fiúk  illetve  Lir  gyermekeinek  a  történetei  például  a  16.  században  készült 

45



gyűjteményekben kiegészültek az ulsteri mondakörből ismert Uisneach fiak száműzetése (Longes  

mac nUislenn) című történettel, mely a szépséges Deirdre és Noisi, az egyik Uisneach fiú tragikus 

szerelmét  meséli  el35.  A  három  történetet  együtt  a  16.  századtól  kezdve  „a  mesélő  három 

bánataként”  (Trí  Truaighe  na  Sgéalaigheachta)  tartották  számon.  Érdemes  megjegyezni,  hogy 

mindhárom  történet  főszereplője  három  fiú  és  egy  lány,  aki  vagy  a  testvérük,  vagy,  Deirdre 

esetében, az egyik fiú szerelme, felesége. A fiúk közül, bár mindhárom nevét ismerjük, mindig csak 

a legidősebb játszik említésre méltó szerepet a történetekben. A lány mindig okos és jövőbelátó 

képességekkel rendelkezik, amit a jövendő tragédia előrevetítésére használ. Mindhárom mesében 

fontos szerepet játszik a király, vagy a királyi címért folytatott küzdelem. A három fiú és a lány 

tragikusan hal meg ezekben a történetekben. Valószínűleg ennek a történettípusnak egy változata a 

Trisztán és  Izolda  szöveg is.  Az ír  irodalomban a  típus  fontos  képviselője  még a  Diarmuid és 

Gráinne üldözése (Tóraigheacht  Dhiarmada agus Ghráinne)  című elbeszélés,  melyet  a  leinsteri 

ciklus szövegei között  tartanak számon. Ezek a történetek valószínűleg a királyi  cím és a helyi 

istennő kegyeinek elnyeréséért folytatott rituális küzdelem emlékét őrzik, melynek nyomai az egyre 

későbbi  másolatokban  (minden  bizonnyal  az  eredeti  jelentés  háttérbe  szorulásával  együtt) 

folyamatosan kikoptak. 

A hatalomért folytatott küzdelem az ulsteri mondakör történeteiben is gyakran megjelenik. A 

mondakör  gerincét  adó  történet,  A Cualingnei  bikarablás  (Táin Bú Cuilangne)  írott  változatban 

legkorábbról a 11. századi  Lebor na Huidre (A barna tehén könyve) elnevezésű kódexben maradt 

fenn. A mondakör középpontjában Ulster tartomány székhelye, Emain Macha áll, főhőse pedig Cú 

Chullain, az ír mitológia legnagyobb formátumú hőse, aki megvédi a tartományt a connaughtiak 

vezetésével összegyűjtött sereg támadásától. A támadás célja, hogy a connaughti királynő, Medb 

megszerezhesse magának a férje, Ailill tulajdonában lévő connaughti Fehér Bika méltó ellenfelét, 

az Ulsterben őrzött Barna Bikát.  A bikarablás eseményei kapcsán felmerülő talányokat, például, 

hogy Fergus, Ulster egykori királya miért harcol az ellenség seregében vagy hogy Samhain ünnep 

idején az ulsteri férfiak miért érzik egy héten át a szülő nők fájdalmait, ami harcképtelenné teszi 

őket, a ciklushoz tartozó bevezető történetek magyarázzák (KINSELLA, T. 1969.). Ezek gyakran a 

fő  történettől  függetlenül  szerepelnek  a  különböző  kódexekben,  és  általában  nem a  fő  történet 

lejegyzőinek tollából származnak. Nyelvi szempontból sokszor archaikusabb jelenségek találhatóak 

bennük, mint a Táin Bó Cuailngne-ben, néha viszont annál későbbiek, születésüket a Táin megléte 

és népszerűvé válása tette lehetővé.

35 Magyarul a történet egyik leglíraibb feldolgozása Deirdre, a bánat lánya címmel John Millington Synge 
drámakötetében olvasható Göncz Árpád fordításában.
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A Táint a kutatók sokáig a legarchaikusabb ír szövegnek tartották - úgy gondolták, hogy a 

Krisztus korabeli írországi társadalmat, annak szokásait mutatja be, illetve hogy a vaskori harcos 

arisztokrácia heroikus világképét örökítette meg. Régészeti leletekben keresték a bizonyítékokat, és 

hatalmas filológiai apparátust mozgattak meg, hogy a Táin archaikus eredetét bebizonyítsák. A Táin 

körül  zajlottak  a  legélesebb  viták,  melyek  a  kereszténység  előtti  pogány  szokások  irodalmi 

továbbélésének lehetőségeiről  szóltak  (MALLORY, J.  P.  1992:103-113.).  Először  James  Carney 

vetette fel komolyabban, hogy jóval többnek tűnik a keresztényi hatás ezekben a szövegekben, mint 

a pogány emlék, ily módon a Táin nem szólhat tisztán a pogány társadalomról. Bár Carney ennek a 

véleményének 1955-ben megjelent munkájában adott hangot (CARNEY, J. 1955.), igazán csak az 

1980-as években bukkant fel az a kutató generáció, mely felvetéseit komolyabban tudta bizonyítani 

is  (erről  lásd  KELLY,  P.  1992.).  Nagyrészt  nekik  köszönhetően  ma  az  az  álláspont  tűnik 

elfogadhatónak, hogy a Táin a 9. század körül kapta azt a formát, amit a 11. századi változatban is 

találhatunk,  és  az  európai  irodalmat  jól  ismerő  szerkesztő,  aki  a  meglévő ír  orális  anyaggal  is 

találkozhatott,  tudatos  archaizálással  helyezte  a  cselekményt  a  kereszténység  előtti  állapotokat 

idéző, anakronizmusoktól sem mentes keretbe.

A  Táinról folytatott  viták  során  a  történet  jelentésének  sokféle  magyarázata  felmerült. 

Keresték benne a történelem előtti események nyomait, Ulster régi lakói, az ulaid törzs harcát a dél 

felől érkező új hódítókkal, vagy a Maigh Turedi csatában is olvasható samhaini kozmikus küzdelem 

egy változatát, különösen a bikák küzdelmét kihangsúlyozva. A történet több részlete segítségével 

lehet bizonyítani, hogy a 9. századi politikai helyzet, az Armagh-i uralom elsőbbségéért folytatott 

küzdelem  is  megjelenik  benne.  Olvashatjuk  úgy  is,  mintha  a  leíró,  szerkesztő  klerikus  azt  a 

véleményét akarta volna megfogalmazni, hogy milyen az, ha női irányításba kerül a királyság - 

ebben az esetben a korábbi  szakrális  elképzelés a helyi  istennővel  kötött  házasságról visszájára 

fordított helyzetben jelenik meg, azaz vitriolos szatíraként is felfogható. A Táin az ír köztudatban 

úgy él, mint a harcos arisztokrácia világnézetének kifejezése, ír Íliásznak is szokták nevezni, de a 

történetnek létezhet olyan olvasata, amely szerint az egyházi író éppen ennek az ellenkezőjéről, a 

harcos  arisztokrácia  állandó  fegyveres  küzdelmeivel  szembeni  béke  kifejezéséről  akart  szólni 

(mindezen lehetőségekről részletesen: KELLY, P. 1992:57-95.)

Az ulsteri  ciklus történeteiben is megjelenik a másvilág,  de ritkábban, mint a mitológiai 

ciklusban. Itt is olvashatunk másvilági utazásokról, kalandokról, határátlépésekről, de ez a másvilág 

közelebb  van,  csak  kevés  esetben  távoli  szigeten.  Itt  szerepelnek  druidák,  akik  persze  inkább 

varázslókként jelennek meg, mint pogány papokként - talán ez lehet az egyik bizonyítéka a tudatos 

archaizálásnak,  hiszen  a  9.  századi  szerző  már  csak  irodalmi  forrásokból  ismerhette  a  druidák 

tevékenységét,  a  gyakorlatban  nem találkozhatott  velük,  ezért  csak  elképzelései  lehettek  róluk, 
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pontosan nem tudta, mi volt a szerepük a kereszténység előtti ír társadalomban.

Az irodalmi szerkesztés nagyon megnehezíti annak a dolgát, aki a szövegek alapján az orális 

előadásmódra  akarna  következtetni.  Az  viszont  megtudható  a  történetek  szerkezetéből,  hogy  a 

korabeli  olvasó  (még  a  12.  században  is  inkább  a  felolvasókat  hallgató)  közönség  milyen 

fordulatokat várt el egy számára fontos üzeneteket hordozó, mégis fikcióként olvasott, hallgatott 

szövegtől.

A történetek nagy lakomákról tudósítanak, részletes leírásokat adnak a lakomázó termekről, 

és  az  arisztokrácia  ünnepi  ruhaviseletét  is  megismerhetjük.  Mindig  hatalmas  nézőseregeket 

vonzanak  a  nagy  színes,  ünnepélyes  csoportok,  ahogy  a  lakomákra  vonulnak.  A  különböző 

lakomákon az evés-ivás mellett fontos szerep jut a zenészeknek. Több történetben tesznek említést 

egyéb  mulattatókról  is,  például  bohócokról,  zsonglőrökről.  A  ciklus  előtörténetei  között 

megjelennek a paródiák is, de a Bricriu Lakomája (Fled Bricrenn) és a Mac Dathó disznaja (Scéla 

Mucce  meic  Dathó)  vagy az  Ulsteriek  részegsége  (Mesca Ulaid) című  történetek  nem pusztán 

paródiák, sokkal inkább a feje tetejére állított karneváli világot idézik, ennek nevető arcával, míg a 

Da  Derga  fogadójának  (Togail  Bruidne  Da  Derga)  pusztulása  egészen  sötét  színekben  festi 

ugyanezt a kifordult világot.

A  leinsteri  mondakör  történetei  többnyire  Fionn  MacCumhailról,  Ossziánról  (az  ír 

szövegekben:  Oisín)  és  a  fiatal  harcosok  fianának nevezett,  Fionn  köré  szerveződött 

szabadcsapatáról szólnak. A csapat tagjai nomád életet élnek, napjaik nagy részét a természetben 

töltik,  vadásznak,  nagy csatákat  vívnak,  általában mitikus  ellenfelekkel,  és  néha  rabló  akciókat 

szerveznek a békés ír lakosság ellen. A szövegek típusok szempontjából változatos képet mutatnak. 

Több  fontos  szereplőnek  is  megtudhatjuk  a  heroikus  életrajzoknak  megfelelő  teljes  életútját,  a 

csodálatos születéstől  kezdve a gyermekkori  és ifjúkori  kalandokon,  a  túlvilágjáró történeteken, 

nagy  szerelmeken  át  a  nagy  csatákig  és  a  tragikus  halálig.  A történetek  legtöbbször  mesebeli 

természeti  környezetben  játszódnak,  erdőkben,  tengerparton,  néha  a  tenger  alatti  birodalomban, 

szigeteken és elvarázsolt erdei kastélyokban. A szereplők folyamatosan evilág és másvilág határán 

élik  életüket,  szinte  fennakadás  nélkül  járnak  át  a  két  világ  között.  Az  ulsteri  mondakör 

versbetétekkel tarkított prózaszövegeihez hasonló történetek itt is akadnak, de a leinsteri ciklusban 

tisztán  prózai  és  tisztán  költői  formában elmondott  szövegeket  is  nagy számban találhatunk.  A 

versben lejegyzett történetekben fontos szerepet játszanak a természetleíró részek. 

Míg az ulsteri mondakör történetei az északi dominanciát mutatják, és valószínűleg részben 

az  északot  uraló  O'Neill  dinasztia  propagandája  révén  váltak  népszerűekké,  a  leinsteri  ciklus 

történetei inkább Írország déli felében születtek, talán éppen az északi dominancia ellensúlyozására 
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(WELCH,  R.  1996:193.).  A történeteket  a  fikció  szerint  a  3.  századba helyezték.  A mondakör 

legterjedelmesebb,  kerettörténettel  egybeszerkesztett  szöveggyűjteménye  az  Acallamh  na 

Seanórach (Öregemberek beszélgetései) címet kapta. Szent Patrik egyik térítő útján Caílte-vel, a 

háromszáz évnél idősebb egykori fiana harcossal, és az öreg, vak, háromszáz éves, az Örök ifjúság 

földjéről  éppen  hazatért  Oisínnal  találkozik.  A szent  folyamatosan  kérdéseket  tesz  fel  a  két 

öregembernek, főleg a közös útjuk során érintett különböző helyek kapcsán, amely kérdésekre azok 

szívesen válaszolnak.  Múltidéző történeteik nemcsak az egykori fiana életét elevenítik meg, de egy 

régi,  letűnt világ nosztalgikus felidézéséről  is  szólnak.  A történeteket Patrik  írnoka lejegyzi.  Az 

Acallamh-ba  be  nem  került  történeteknek  is  kedvelt  témája  marad  a  Patrik  és  Oisín  közötti 

párbeszéd, de ezek idővel egyre élesebbek lesznek, korántsem olyan békés bennük a viszony a szent 

és a vak, öreg mesélő között36.

A leinsteri  mondakör  történeteiben a  tarai  nagykirály,  akinek Fionn és a fianna harcosai 

hűséggel  tartoznak,  Cormac mac Airt.  Cormac az  ír  mitológia  egyik  csoda királya.  Uralkodása 

idején a béke és a bőség volt a jellemző Írországban. Cormacnak a mondakörtől függetlenül saját 

mitológiai  ciklusa alakult  ki,  amelynek történeteiből kevés jelenik meg a leinsteri  szövegekben. 

Cormac csodálatos túlvilági utazás során a tenger istenétől Manannántól kap egy kelyhet, amely 

segíti a törvénykezések során, hiszen a kehely fala megreped, ha hazugságot hall, és csak amikor az 

igazság helyre áll, akkor tűnik el a hiba. A történetek 20. századi felosztása szerint a Cormac Mac 

Airtról szóló szövegek helye inkább a királyok ciklusában van. A leinsteri mondakörben Cormac 

mellékszereplő. A mondakör egyik legnépszerűbb meséjében, a Diarmaid és Gráinne üldözésében 

(Tóraigheacht  Dhiarmada agus  Ghráinne)  az  idős  Fionn mac  Cumhaill  Cormac fiatal  és  szép 

lányát szeretné feleségül venni, de a lakodalmi előkészületek idején a lány, Gráinne varázserejű 

szavaival  ráveszi  Fionn  egyik  harcosát,  Diarmaidot,  hogy  megszöktesse.  Evilági  és  másvilági 

tájakon át menekülnek az őket üldöző öreg harcos elől, időnként Aengus isten segíti őket és csak 

sokára tudják megbékíteni Fionnt, aki végül féltékenységében mégis Diarmaid halálát okozza, aztán 

feleségül veszi Gráinne-t (CROSS, T. P. - SLOVER, C. H. 1996:370-421.).

A ciklus talán legismertebb meséje Oisín túlvilágjáró útját beszéli el. Oisínt az Örök ifjúság 

szigetének úrnője csábítja magával a mesebeli szigetre, ahol jól érezhetné magát, hiszen kettejük 

között nagy a szerelem, Oisín annyit vadászhat, amennyit akar, állandó nagy lakomákon ehet-ihat, 

meséket hallgathat,  de egy idő után ő mégis visszavágyik a társai  közé,  Írországba.  Odafelé az 

Embarron,  a  képzelet  lován utaztak,  Niamh, miután megérti,  hogy Oisínt  nem tudja tartóztatni, 

most is felajánlja neki a lovat, de kéri, hogy a lóról ne szálljon le, hazalátogatása során ne érintse a 

lábával az anyaföldet, és miután maga is belátta, hogy nem azt az Írországot találja majd, mint 

36 Részletesebben lásd alább a 142-150. oldalakon.
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ahonnan eljött, térjen vissza hozzá. Oisín megígéri, hogy mindent Niamh tanácsai szerint tesz majd, 

és hazavágtat az Embarron. Írországban döbben rá, hogy a Niamh-vel töltött három esztendő alatt 

Írországban háromszáz év suhant el, ezért nem találja egykori társait. Elvágtat arra a helyre, ahol 

egy nagy kő alatt elrejtették a fiana egyik kürtjét, amivel a harcosok bármikor segítségül hívhatták 

társaikat,  és miután tanúja lesz,  hogy az emberek mennyire elhitványultak ennyi  idő alatt,  mert 

hárman sem képesek felemelni a követ,  amit ők annak idején egyedül is könnyedén félretoltak, 

lehajol, hogy elmozdítsa azt. Ahogy lába a mozdulattól kicsúszik a kengyelből, megérinti a földet. 

Ebben a pillanatban eltűnik a ló, Oisín pedig hirtelen háromszáz évet öregszik, és elveszíti a látását. 

A fiana harcosai közül szinte mindenki kiváló költő is, legkiválóbb maga Fionn. Oisínról igazán 

ekkor derül ki, hogy a költészet milyen nagy mestere, hiszen miután visszatér a valóságba, és a 

háromszáz  év  minden  súlyával  hirtelen  rázuhan,  akkor  tudja  mindenki  számára  lenyűgözően 

felidézni  fiatalsága  boldog  korszakát,  amiből  aztán  férfikora  kezdetén  az  Embarr,  a  képzelet 

segítségével kiszakadt, hogy egy mesebeli világban éljen. Nem véletlen, hogy a meséből a költészet 

hatalmának allegóriáját olvasták ki a romantika korában.

A mondakör  történetei  nagyon  népszerűek  voltak,  a  17.  századig  nagy  mennyiségben 

másolták (és úgy tűnik alkották is) őket. A versbe szedett történetek legnagyobb gyűjteményét, a 

Duanaire  Finnt, 1627-ben  Ostendében  állította  össze  Aodh  Ó  Dochartaigh  a  spanyol  sereg 

tisztjeként Németalföldön szolgáló Somhairle Mac Domhnaill számára. A versantológiában szereplő 

költeményeket az ír diákok által előszeretettel látogatott Louvain-i egyetemen őrzött kódexekből 

válogatta össze Ó Dochartaigh (DUANNAIRE FINN, 1907-1953.) 

A  fili művészet  innovatív  voltát  mutatja,  hogy  a  ciklus  történetei  közt  megjelennek  az 

európai irodalom egymást követő divatjai - az arthuriánus románctól, a trubadúr lírán, a reneszánsz 

költői műfajokon át az epikus költészet barokkban feltámasztott formájáig sok minden.  A 19-20. 

században  gyűjtött ír folklór anyag jelentős hányadát teszik ki a Fionnról vagy valamelyik társáról 

szóló szövegek. Az összes mondakör közül leginkább a leinsetri mondakör történetei élnek tovább a 

népi  szövegekben.  Cú  Chullain  vagy  a  mitikus  királyok  alig  vannak  jelen  a  népköltészetben. 

Kivételt talán csak Deirdre tragikus története jelent. Ennek kései változatai arról tanúskodnak, hogy 

egészen  a  19.  századig  nagyon  népszerű  volt  a  mesemondók  körében.  A leinsteri  mondakör 

történeteit Skóciában is nagy előszeretettel mesélték. A skót anyagban az ír szövegekhez képest a 

folklórban fennmaradt változatok korábbi formáit találjuk meg, hiszen a Hebridák szigetein és a 

Skót  Felföldön  korábban  kezdődtek  a  tudományos  igényű  folklórgyűjtések,  mint  Írországban. 

(BRUFORD,  A.  1963:45.)  Ha  James  Macpherson  korában  ez  szokás  lett  volna,  Macpherson 

hatalmas szövegmennyiséget  gyűjthetett  volna a  skót  Felföldön Ossziánról  és  társairól,  de az ő 

működése idején a régi történeteket főleg a kódexekből olvasták a különc ódondászok. Macpherson 
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sokat utazott a gael nyelvű területeken, hallgatta is a történeteket, úgyhogy ő és az élő hagyomány 

nem kerülték  el  egymást,  de  valamilyen oknál  fogva Macpherson nem akarta,  vagy nem tudta 

verseiben visszaadni  azt,  amit  hallott.  Ennek egyik  fő oka ebben a  korban a  népi  szövegekkel 

szembeni előítélet lehetett, másik pedig az, hogy Macpherson nem bírta megfelelően a skót gael 

nyelvet, annyira legalábbis nem, hogy a mesék stílusa hasson rá (QUIN, E. G. 1968:63.). 

A leinsteri  mondakör  szövegeinek sokáig tartó  népszerűsége lehetővé teszi,  hogy a  népi 

mesemondók  vagy  balladaénekesek  gyakorlatából  megpróbáljunk  régebbi  hagyományokra 

visszakövetkeztetni.  A  ciklushoz  tartozó  népi  balladák  mai  előadásaiból  például  nagy 

körültekintéssel  olyan  tanulságok  vonhatók  le  a  dallamkísérettel,  szöveghangsúlyozással 

kapcsolatban, amelyek rávilágíthatnak ezeknek a balladáknak a késő középkori előadásmódjára is 

(McCAUGHEY, T. P. 1984.).

A királyok ciklusa mitikus és valós ír királyok történeteit tartalmazza. A ciklusba sorolt 9. és 

12. század között keletkezett történetek gyakran nem állnak kapcsolatban egymással, a csoporton 

belül azonban vannak kisebb történetegyüttesek, melyeket a különböző királyok köré szerveződő 

mikrociklusoknak  is  felfoghatunk.  A  szövegek  szereplői  leggyakrabban  a  6-8.  században  élt 

királyok, akiknek dinasztikus konfliktusairól, csatáiról és mitológiai szempontból a legfontosabb: 

királyi  hatalmuk  megszerzéséről  olvashatunk.  Történeteik  fontos  példaként  szolgáltak  későbbi 

királyok  számára,  ezért  a  tudós  osztály  repertoárjának  kötelező  részét  alkották.  Nemcsak 

szórakozásképpen hallgatták szívesen előadásukat a törzsi királyok, de peres ügyekben, politikai 

döntések előtt is fontos üzeneteket olvashattak ki belőlük (WELCH, R. 1996:247.)

A történetek egy része teljesen mitikus témával foglalkozik. A hely istennője és a majdani 

király találkozását,  szerelmük  születését  meséli  el.  A hely istennője  általában  szegény,  törődött 

öregasszonyként  közelíti  meg  a  királyt,  és  különféle  dolgokat  kér  tőle.  Nem  ritkán  a  testi 

érintkezést.  Aki  visszautasítja  a  kérést,  az  nem lesz  király,  de  aki  az  öregasszony testi  rútsága 

ellenére is hajlandó teljesíteni a kívánságot, az az öregasszony csodálatos átalakulásának lehet a 

tanúja,  mert  hirtelen  nagyon  szép  fiatal  lánnyá  változik,  aki  szerelmével  és  ezzel  együtt 

varázserővel ajándékozza meg a fiatal férfit. Ha a hely istennőjével létesített kapcsolat sérül, ez a 

királyságot sújtja leginkább. Elapadnak a folyók, gyenge lesz a termés, nem tejelnek a tehenek, 

betegség üti fel a fejét. A téma sokszor visszatér különböző formákban. Egyik legszebb középkori 

emléke  a  Beare-i  öregasszony  (Cailleach  Bhéarra)  panasza  a  9.  századból  (CARNEY,  J. 

1985:28-40.). A hosszú költeményben a mesélő idős apácaként réved vissza fiatalságára, amikor 

egymást  követő  királyok  szeretője  volt.  A mitikus  eredetű  termékenység  istennő  figurájának 

továbbélése Carney szerint  a költő  és patrónusa viszonyában marad fenn jelképesen.  Szerinte  a 
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költő, mint a főúr szeretője (ez több évszázados konvenció az ír bárdköltészetben) azt a szerepet 

viszi  tovább  szimbolikussá  tett  formában,  amit  elődje,  a  druida  játszott  akkor,  amikor 

szertartásmesterként  levezényelte  a  helyi  istennő  és  a  király házasságkötését  a  király beavatási 

ceremóniája  során.  Carney  a  Baere-i  öregasszony  panaszát  ugyanolyan  elégiának  tartja,  mint 

amilyenek a bárdok panaszai uruk halála után. (CARNEY, J. 1985:XXIV-XXV., 112-113.)

A királyok ciklusának szövegeiben gyakran valós történeti eseményeket helyeznek mitikus 

keretekbe.  Jó  példa  erre  a  Maigh Rath-i  csata  (Cath  Maige  Rath),  vagy az  Alleni  csata  (Cath 

Almaine) története. A Magh Rath-i csatát 637-ben vívták dinasztikus érdekek összeütközése miatt. 

A csata  kezdetén,  a  háromszoros  harci  kiáltás  elhangzása  hallatán  bolondul  meg Sweeney,  aki 

korábban, még kiskirályként megsértett egy szerzetest. A szerzetes átka most teljesül be: Sweeney 

madárnak képzeli magát, repülést imitáló öles ugrásokkal elfut, és ettől kezdve az erdőben él. Fák 

lombjában  alszik,  nem  sikerül  visszaszelídíteni  az  emberek  közé.  Madáremberként  gyönyörű 

verseket  énekel  a  természetről,  amelyeket  Szent  Moling  ír  le.  Sweeney-t  egy  féltékeny 

marhapásztor öli  meg, akinek a felesége szánalomból ételt  hord az őrültnek (O’KEEFFE, J. G. 

1913.). Sweeney története a legszebb példája Írországban a középkorban közkedvelt vadonban élő 

bolond ember mitikus témájának, mely a státuszváltásokat beszéli el.  Sokan az átmeneti rítusok 

kései szöveges maradványaként magyarázzák (Ó RIAIN, P. 1972.). A történetet feldolgozta Flann 

O'Brien  az  At  Swim-Two-Birds című  regényében  (O'BRIEN,  F.  1939.),  Seamus  Heaney  pedig 

modern angol nyelvre fordította le (HEANEY, S. 1983.). 

Az Alleni csatát 722-ben vívták. Az utókor számára a történet főszereplője Donn-bó lett, 

Fergal király költője és énekmondója. A csata előtti éjszakán a király lakomát tartott. Donn-bót arra 

kérte, hogy szórakoztassa őt, de Donn-bó rossz előérzete miatt erre nem volt képes, ám megígérte a 

királynak, hogy majd másnap, bárhol lesznek is, bepótolja a mulasztását. A csatában mindketten 

életüket  vesztették.  Amikor  a  győztesek nagy örömünnepet  ültek,  lakomájuk kellős  közepén az 

ellenfél királya azt kérte egyik emberétől, hogy hozza be neki a csatatérről valamelyik ellensége 

levágott  fejét.  A harcos a csatatéren meghallotta,  ahogy a halott  Donn-bó énekkel szórakoztatta 

halott  királyát.  Levágta  a  költő  fejét,  bevitte  a  lakomázó  csarnokba,  ahol  a  fejet  egy oszlopra 

helyezve azt követelték tőle, hogy zenéjével mulattassa őket. Donn-bó a fal felé fordult, hogy arca 

sötétben legyen, és olyan szomorú éneket énekelt, hogy az ellenség emberei zokogva hallgatták. 

Később a harcos visszahelyezte Donn-bó fejét a helyére, amitől a költő csodálatos módon feltámadt 

(idézi HUGHES, K. 1972:181.)

A 12. században írták az Írek harca az idegenekkel (Cogadh Gaedhel re Gallaibh) című 

történeti munkát, mely a vikingekkel vívott csatákról szól. A történet főhőse Brian Boru király, aki, 

a  szöveg  szerint,  a  Clontarfi  csatában  végleg  legyőzte  a  vikingeket.  A Clontarfi  csatában  nem 
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egészen ez történt, hiszen a vikingek a 11. század elejére gazdag írországi városaikban aránylag 

békés kereskedő életet éltek, ráadásul Brian Boru seregében is harcoltak vikingek. A csatát azért 

vállalta  Brian  Boru,  hogy a  hatalma  ellen  lázadozó  leinsteriek  és  a  velük  szövetséges  dublini 

vikingek erejét megtörje. A Cogadh szövege kezdetben az évkönyvek módszerével foglalja össze az 

eseményeket a vikingek 9. századi érkezésétől, aztán Brian Boru korához érve a mű fő szempontja 

egyre inkább a nagy király személyének mitikus felmagasztalása lesz. Korábbi ír mitikus történetek, 

egyházi szövegek illetve kortárs európai minták alapján teremti meg Brian Boru és a vikingekkel 

szembeni ellenállás mítoszát (HUGHES, K. 1972:288-297.) - hozzátehetjük, hogy sikeresen, hiszen 

a köztudatban a történelmi tények ellenére is ez a kép él tovább Írországban, különösen a 19. század 

óta, amikor a szöveget kiadták, a nagyközönség számára is hozzáférhető módon, angol fordításával 

együtt (TODD, J. H. 1867.).
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2.4.1.2. A szájhagyomány

Mennyire következtethetünk az írásban megörökített szövegekből orális hátterükre? Ha erre 

választ tudnánk adni, akkor ez alapján sok mindent meg lehetne állapítani előadásuk módjáról is. 

A legkorábbi  ír  szövegek  írott  forrásokban  maradt  ránk.  Egészen  a  18.  századig  kell 

várnunk37 arra, hogy az élőben elhangzó előadások megörökítői lejegyezzék egy-egy általuk hallott 

történet  után  azt  is,  hogy milyen  körülmények  közt  hangzott  el  az  említett  történet.  Ezeket  a 

leírásokat először általában azoknak a külföldi utazóknak köszönhetjük, akik rácsodálkoztak olyan 

sajátosságokra  (például  egy  glendalough-i  önjelölt  idegenvezető  bőbeszédűségére  és 

mesélőkészségére),  melyek  számukra  szokatlanok  voltak,  közvetlen  környezetük  viszont  a 

mindennapi gyakorlatához tartozónak érezte őket, ezért nem is tartotta említésre méltónak. Még 

ezek a lejegyzések is messze vannak attól a (leginkább csak a 20. század második felében kezdődő 

tudós)  megközelítéstől,  amely  a  mesék,  történetek  elmondóját  is  bemutatja,  illetve  az  előadás 

körülményit  is  fontosnak tartja a történet  értelmezése szempontjából  rögzíteni.   A szociológián, 

antropológián  és  az  etnográfián  nevelkedett  gyűjtők  azonban  sajnos  a  20.  századi  Írországban 

gyakran  olyan  környezetet  találtak,  ahol  a  mesélés  már  nem volt  aktív  része  a  hagyományos 

közösségi életnek.  Írországban ráadásul a folklórgyűjtés megmaradt a szövegközpontúságnál,  és 

csak nagyon későn ismerték fel azt, hogy a mesélők előadását is meg kellene figyelni, sőt, komoly 

többletet  jelenthet  a  szövegek értelmezésében,  ha a történetet  mondatról  mondatra  össze tudják 

vetni a mesélő gesztusaival. Az a kevés, ami a Dublini egyetemen működő Comhairle Bhéaloideas 

Éireann lenyűgözően  hatalmas  folklór  gyűjteményében  megtalálható,  használható  lenne 

fenntartásokkal,  hogy  összevessük  a  középkori  szöveghagyomány  néhány  részletével,  de  nem 

egészen olyan módon, mint ahogy ezt Írországban, főleg a (hosszan továbbélő) romantikus korban 

gondolták.  A  romantikus  gyűjtők  sokáig  azt  hitték,  hogy  a  paraszti  hagyományokban  a 

hagyományos  társadalom  felbomlása  után  többé-kevésbé  érintetlenül  őrződött  meg  a  bárdok 

öröksége, a tanítómesterek és a vándor költők minden nehézség ellenére továbbra is hagyományos 

módon ápolták a régi szöveganyagot. Ennek az elképzelésnek tudományos igényű megfogalmazása 

Daniel  Corkery  The  Hidden  Ireland című  (egyébként  lebilincselő)  könyvében  olvasható 

(CORKERY, D. 1924.).

A  kultúra  átörökítésének  módszerei  már  az  írásbeliség  és  a  szájhagyomány  első 

találkozásának  idején  sem  voltak  egyértelműek,  amikor  a  szájhagyományban  élő  kultúra  még 

37 A 18. század előtt is akadtak azért ilyenek, például Geraldus Cambrensis a 12. században, nem sokkal a normann 
hódítás kezdete után járt Írországban és a hárfajátékot írta le aránylag pontosan. 
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sokkal  erősebb  alapokkal  rendelkezett,  intézményes  rendszerben,  professzionális  emberek 

vezetésével működött, és az írásbeliség egy elenyészően kis tudós csoport birtokában volt. A 20. 

század  közepéig  a  kutatók,  az  írott  anyag  európai  viszonylatban  korai  lejegyzésének  nagy 

mennyiségét látva, hajlamosak voltak megrészegedni, és az orális kultúra működésének alapvető 

szabályaira  sem figyelve adtak magyarázatokat  olyan jelenségekre,  amelyeket  az  írott  szövegek 

alapján  egyébként  lehetetlen  lenne  kikövetkeztetni.  Carney figyelmeztette  a  kutatókat  a  kritika 

nélküli túlzott lelkesedés idején:

„A kutatók  gyakran  figyelmen  kívül  hagyják,  hogy  az  írni  tudó  közösség  írott 

szövegei és az írásbeliség által még alig érintett közösség máshogy gondolkodik - tudását 

mindkét csoport  minden szintjén más szabályok szerint működő elvek alapján örökíti  át. 

Természetesen kerülhettek át  szövegek a szóbeliségből az írott anyagokba.  De az átvétel 

szükségszerűen olyan embereknek köszönhető, akik már megismerkedtek a klasszikus és a 

keresztény  irodalom  tágas  világával.  Amikor  a  hagyományos  ír  környezetből  származó 

történeteket  írtak  (helyesbítek:  jegyeztek  le),  természetesen  irodalomnak  tekintették  a 

szöveget,  ezért  munkájukat  azoknak  az  új  elveknek  az  alapján  végezték,  amelyeket 

társadalmuk annál az egyszerű oknál fogva várt  el  tőlük,  hogy közben írástudóvá lettek. 

Nem is lehet kérdéses, hogy ezeket a történeteket nem szabad úgy kezelnünk, mintha félig 

szent szövegek lennének, melyeket évszázadokon át szinte változtatás nélkül adtak tovább, 

hogy aztán  egy lelkes  ódondász  lejegyezze  őket  a  modern  etnográfus  érdeklődésével  és 

tudományos felkészültségével. Valójában ezek a szövegek számtalan jelét mutatják annak, 

hogy a kora keresztény Írországban írták őket.” (CARNEY 1955:276-77.).

Saját szövegeikkel kapcsolatban az ír kutatókban is felmerült a homéroszi kérdés, vajon ki 

volt  a  szerzője a különböző történeteknek,  és akár  Macpherson rajongói,  akár  engesztelhetetlen 

ellenségei voltak,  szimpatikusabbnak tűnt az a feltevés, hogy a kódexekben lejegyzett szövegek 

hosszú évszázadokon át éltek a szájhagyományban, aminek szent őrei, a druidák, a filik és a bárdok 

ügyeltek a szövegek romlatlanságára. Ennek következtében a belőlük olvasható információk a régi 

kelta hagyomány tiszta esszenciáját adják.

A keresztény lejegyzők szerepének megfejtése tűnt a legnehezebb feladatnak. Az általánosan 

elfogadott  elmélet  úgy  körvonalazódott,  hogy  a  filik, felismervén  az  új  helyzetet,  ami  a 

kereszténység érkezésével beköszöntött  a szigetre, kompromisszumokra is képesek voltak annak 

érdekében, hogy az új vallás elfogadásával megőrizhessék a társadalomban betöltött szerepük nagy 

részét és vele együtt a tudásuk jelentős hányadát is. Ennek a tudásnak a kereszténység által csak 
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idővel,  az  új  vallás  megerősödése  után  elfogadható  részei  is  voltak,  melyek  a  szájhagyomány 

világában egyidejűleg éltek az írásban lejegyzett kultúrával. Ha így volt, bizonyítani kellett a, főleg 

a 9. századtól leírt, pogány elemeket is tartalmazó szövegek orális eredetét - ehhez a szájhagyomány 

elemzésére  születő  újabb  elméletek  mindig  újabb  lehetőségeket  szolgáltattak.  A hatvanas  évek 

végétől Parry és Lord formulaelmélete és ennek finomított változatai nyújtottak segítséget, hogy a 

középkori ír anyag újabb titkaira derüljön fény (O NOLAN, K. 1968.), aztán a narrativitáselméletek 

nyitottak új utakat a kutatásban (például  MELIA, D. F. 1977-78.),  majd a nyolcvanas évektől az 

orális kultúrával kommunikációelméleti szempontból foglalkozó kutatások hatását is megtaláljuk az 

ír  elemzésekben (az ír  orális  anyag kutatásának összefoglalását  adja Nagy J.  F.  1986.).  Ezek a 

kutatások legtöbbször az élő folklór és a középkori írott anyag elemei közötti párhuzamokat keresik. 

Megtévesztő lehet az összehasonlítás. Ahogy a  Táin Bó Cuailnge-vel kapcsolatban erős a gyanú, 

hogy a lejegyzők magas fokon értettek az archaizáláshoz, még jóval később leírt szövegek esetében 

is  fennáll  a  lehetőség,  hogy  a  lejegyzők  az  éppen  divatos  élőben  hallgatható  énekmondói 

hagyomány sajátosságaihoz igazítják a leírt  szöveget,  azaz imitálják az orális előadás jellemzőit 

(TAYLOR, A. 1992:40.).

Nyilvánvalóan  nagy  szájhagyományban  élő  szöveganyag  létezett  Írországban  a 

kereszténység  érkezésekor.  Ezt  senki  sem vonja  kétségbe.  A kutatók  számára  a  kérdés  viszont 

továbbra  is  az  marad,  hogy ez  a  szöveganyag  milyen  módon  és  mennyire  befolyásolta  a  leírt 

szövegek számunkra ismert változatait. Az egyik szélsőséges álláspont szerint a szövegeket szinte a 

szóbeliségben  használt,  a  lejegyző  által  alig  megváltoztatott  formájukban  ismerjük.  Ha  történt 

változtatás, az a másoló tévesztéseinek tudható be.  A másik szélsőséges álláspont szerint a leírt 

szövegek  mind  a  lejegyzők  munkái,  akik  a  keresztény  kultúrával  megérkező  írásbeliségnek 

köszönhetően nemcsak az ír hagyományt ismerték, hanem a keresztény irodalmat és a klasszikus 

görög, de inkább latin irodalom egy részét is. Ők a szájhagyományban keringő szövegeket erősen a 

saját  irodalmi  ízlésük  alapján  átformálva  írták  le.  Az  általuk  lejegyzett  történetek  irodalmi 

alkotások, melyek témájukat meríthetik ugyan a szóban terjedő szövegekből, de megformálásukhoz 

irodalmi mintákat vesznek alapul. Írói kvalitásukat mutatja, hogy még a tudatos archaizálásra is 

képesek, ahogy Carney gondolja a Táin Bó Cuailnge kapcsán (erről részletes elemzést ad KELLY, 

P. 1992.).

Valójában a két anyag állandó egymásra hatása történhetett: ahogy az irodalom merített a 

szóbeliségből,  aminek legékesebb példái  a  szentek  legendái,  úgy az  orális  kultúra  is  átvette  az 

egykor  éppen  a  szájhagyományból  származó  gondolatokat  is  magukba  olvasztó  prédikációk 

fordulatait, sőt, közös felolvasásokból ismerhették a tudós klerikusok vagy a bárdok  által lejegyzett 

történeteket  is,  melyek  szintén  a  szájhagyománnyal  való  állandó  kapcsolatokról  tanúskodnak 
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(BRUFORD, A.  1963:3.,  FOX,  A.  1999:43-51.).  Leginkább a  14-17.  században népszerű,  írott 

formában is ránk maradt hőstörténetek tartozhattak azok közé a szövegek közé, melyeket olykor 

előadhattak  az  énekmondók  is,  de  inkább  arról  tudunk,  hogy felolvasták  őket.  Egyik-másikról 

feltételezhető, hogy ismert bárd volt a szerzője,  bár a többségében prózai szövegekben szereplő 

versbetétekben nem a bárdi költészet kötelezően használt, szigorú szabályokkal kötött dán díreach 

versformát  alkalmazzák  a  szerzők.  Miután  megsemmisült  a  filiket elsősorban  alkalmazó  ír 

arisztokrácia, és megszűnt a hivatásos költői státusz, ezzel együtt szinte megszűnt a hőstörténetek 

írása is, de még a 19. századból is vannak olyan adatok, miszerint nemesek és parasztok egyaránt 

hallgatják a kézzel írt könyvekből felolvasott hőstörténeteket (BRUFORD, A. 1963., felolvasásra 

szánt hőstörténetekről lásd REICHL, K. 2003.).

Több oka is volt annak, hogy a külföldi utazók38 felfigyeltek az ír mesemondók különleges 

képességeire. Egyrészt Írországban a katolikus többségű területeken nagy volt a szegénység, ennek 

következtében  pedig  az  elmaradottság  is  a  19.  században.  A szóbeliség  szórakoztató  formái, 

elsősorban az éneklés és a mesélés továbbra is a fő közösségi tevékenységeknek számítottak, akkor, 

amikor Angliában az iparosodás hatására ez már rég visszaszorult. A régies formák megőrzését az a 

tény  is  elősegítette,  hogy  az  ír  nyelvű  könyvnyomtatás  minimális  volt,  a  tudós  hagyomány 

szövegeihez a kódexeken keresztül lehetett hozzájutni, amit felolvasásokból ismert sok mesélő is, 

ezeknek  a  szövegeit  aránylag  hamar  meg  is  tanulták,  de  amikor  mesélték  őket,  már  saját 

variációikkal adták vissza az eredeti anyagot. 

Az orális és az írott hagyomány állandó egymásra hatásának legjobb példája Írországban a 

leinsteri mondakör történeteinek tartós továbbélése mind az orális kultúrában, a paraszti közösségek 

mesélőinek  repertoárjában,  mind  a  19.  századig  folyamatosan  másolt  duanairekben,  költői 

antológiákban megőrzött tudós hagyományban. 

38 Időnként a dublini vagy a belfasti utazók is idegenként közlekedtek Írországban, hiszen a városi angol kultúrával 
jóval közvetlenebb volt a kapcsolatuk, mint a vidéki Írországgal, megfigyeléseik pedig általában angol lapokban, 
könyvekben jelentek meg, nem otthon.
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2.5. A költő és az énekmondó helye az ír társadalomban

A költő, énekmondó a kereszténység előtti időktől kezdve a 17. századig Írországban 

a  társadalom  összetartójának  szerepét  töltötte  be.  Az  ő  feladata  volt  a  törzset  vezető  király 

családtörténetének, a törzs történeti tudásának észben tartása, ő emelte alkalmazója fényét mások 

szemében a dicsőítő énekeivel, és ha kellett, a szatíra eszközével figyelmeztethette azokat, akik a 

társadalmi  megállapodásokat  nem  tartották  be  (Ford  P.  K.  1999:XVI.).  Mivel  elsősorban 

alkalmazója érdekeit kellett szem előtt tartania, nem volt elég pusztán saját törzsén belül tisztában 

lennie  a  személyek  alá-,  fölé-  és  mellérendelt  viszonyaival,  de  a  környező törzsek  politikai  és 

vagyoni helyzetét  is figyelnie kellett,  a szövetségek,  viszályok bonyolult  rendszerében is tudnia 

kellett eligazodni. Tudatában volt fontosságának, és akkor is, amikor alkalmazójának helyzete, és 

nagyobb  általánosságban  az  ír  társadalom  lehetőségei  ezt  már  nem  tették  lehetővé,  igyekezett 

ragaszkodni a múltból örökölt státuszához. A hagyományos ír kultúra virágkorában szinte vallásos 

tisztelettel övezték, hiszen a szavainak sok esetben varázserőt tulajdonítottak, és a kereszténység 

érkezése után is személyében a természetfölötti erőkkel kapcsolatot tartó, különleges képességekkel 

rendelkező kiválasztottat látták. Ennek következtében a költői renden belüli legmagasabb fokozatot 

megszerzett  személy,  az  ollamh39 ('fő-költő',  vagy  'királyi  költő')  a  törzsi  arisztokrácia 

vezetőrétegéhez tartozott. Megbecsülése azonos volt a püspökökével és időnként a helyi királyéval 

is (CARNEY, J. 1973:234.). A költők számára fontos volt, hogy az alkalmazóikkal jó kapcsolatot 

tartsanak fenn, hiszen a születésüknél és tanulmányaiknál fogva megszerzett magas pozíciót el is 

lehetett  veszíteni.  Ennek érdekében szinte mindent meg is  tettek,  és ha konfliktusuk keletkezett 

alkalmazóikkal, igyekeztek dicsőítő költeményeikkel helyreállítani a megromlott viszonyt. 

A történelem során többször átalakult a költők helyzetének megítélése a társadalmon belül 

is.  Az  első  nagy  változást  a  kereszténység  hozta.  A kereszténység  érkezése  után  a  költőknek 

osztozniuk kellett a társadalom spirituális vezetésében az egyházi emberekkel. Úgy tűnik, hogy ez a 

megosztás a 8-9. századra elfogadottá vált,  bár mindkét részről akadt ok az elégedetlenségre.  A 

korai ír egyház átalakulása és a külföldi szerzetesrendek dominanciájának kialakulása után a költői 

rend újra nagyobb teret kapott az intellektuális élet irányításában. A 12. századtól ennek lehetünk 

tanúi, az ír nyelvű szellemi élet a költőiskolák irányítása alá került. A 14. században az angolokkal 

szembeni  erősödő  ellenállás  idején  felerősödött  az  ír  hagyományok  iránti  érdeklődés,  ez  a 

hagyományos kultúra újabb felvirágzását hozta, ami aztán a 15. század végén alábbhagyott, és a 

fokozódó angol nyomás hatására folyamatosan veszített erejéből. A 17. századra a költők nagy része 

39 ollav-nak ejtjük
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látta  a  hagyományos  ír  társadalom  pusztulását,  amit  a  legnagyobb  igyekezettel  sem  tudtak 

megállítani. Címeik és igényeik ebben az utolsó szakaszban már csak a múlt erőtlen idézései voltak, 

a költő szerepének kiemelt helyét emlegetni egyre inkább csak régi emlékekből táplált fikcióvá vált.
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2.5.1. A társadalmi ranglétra

A  hagyományos  ír  társadalomban  nagyon  kevés  lehetőség  volt  arra,  hogy  valaki  a 

születésétől fogva adott társadalmi helyzetét megváltoztassa. Pontosan meghatározott hierarchikus 

rend szabályozta az emberek helyzetét, ami a lehetőségeiket kijelölte. A szokásrend, amit írásban is 

rögzítettek, azt is megszabta, hogy a legszűkebb társadalmi egység, a család felé mivel tartozik az 

ember, illetve a család felelősségét tagjaival szemben. A nagyobb egység a tuath volt, a törzs, ami 

nemcsak az ember társadalmi helyét szabta meg, de mozgásterét is behatárolta. A tuath területén 

kívülre  a  hétköznapi  emberek  csak  háború  vagy zarándoklat  idején  mehettek.  A  tuathon kívüli 

szabad  mozgása  csak  a  tanult  osztály  tagjainak  lehetett,  a  költőknek,  jogászoknak, 

történettudósoknak és az egyházi embereknek, illetve a királynak és közvetlen kíséretének (KELLY, 

F. 1998:4-5.). 

A korábban már idézett jogi szövegek tanúsága szerint ez a társadalmat szabadokra és nem 

szabadokra osztó rendszer pontosan meghatározta a kötelességeket, a jogokat és azt is, hogy a rend 

különböző  tagjai  feladataikon  és  lehetőségeiken  kívül  mivel  tartoznak,  ha  megsértik  a  rendet 

szavatoló szokásokat, és mi jár nekik jóvátételként, ha az ő jogaik sérülnek. Mindezek a szabályok 

elsősorban  a  szabad  emberekre  vonatkoztak,  akiket  további  két  csoportra  osztottak,  a 

kiváltságosokra és a nem kiváltságosokra. Az első csoportba tartozott a király, a földesúr, az egyházi 

személy és a költő. A kiváltságost írül a nemed szóval fejezik ki, aminek alapvető jelentése 'szent, 

megszentelt'.  Vannak  olyan  jogi  szövegek,  amelyek  a  nemed csoportnak  egy alsóbb  szintjét  is 

számon tartják. Ebbe az „alkiváltságos” rétegbe sorolják az orvosok, a törvénytudók, a kovácsok, az 

ötvösök, az ácsok és más mesteremberek mellett a hárfásokat is (ibid. 9-10.). 

 A költő  egyik  legfontosabb  feladata  éppen  ennek  a  hierarchikus  rendnek  az  igazolása, 

fenntartása volt.  A jogi szövegeket tovább örökítő  intellektuális  csoport  különösen nagy gondot 

fordított arra, hogy a saját jogai ne sérüljenek, hogy tagjai védettséget élvezzenek a főurak nem 

ritka túlkapásaival szemben, a saját csoportjukon belül tudják, ki milyen értékek képviselője, hogy a 

legfelső kasztba tartozó mulattatók érdekei semmilyen értelemben ne szenvedjenek csorbát a nem 

szabad emberek közé tartozó mulattatókkal szemben, és hogy szolgáltatásaik ellenértéke jogilag is 

meghatározott legyen. A költői rend meglehetősen konzervatívnak bizonyul, ha akár a jogi, akár az 

irodalmi szövegeket nézzük. Mégis van rá eset, hogy egy kisebb rangú nemes ember a birtokán 

letelepedni szándékozó szerzetes megsértése miatt elveszíti mindenét, és bolondként, de elsőrangú 

költőként kitaszítottá válik, mint Sweeney, vagy hogy egy költő, miután kiesik ura kegyeiből és 

nem talál új alkalmazóra, alászáll a társadalmi ranglétrán, és beáll a rang nélküli vándor mulattatók 
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közé. A költő akkor is elveszítheti nemed rangját, és társadalmi értelemben a közemberek szintjére 

süllyed, ha csalónak bizonyul (ibid. 12.). A fikció határain belül viszont azt is láthatjuk, hogy egy 

kiugrott klerikus, aki a goliardok módján a társadalom szélén éli életét, hogyan emelkedik fel az 

ollamh rangjára,  ahogy  ez  MacConglinne  esetében,  igaz,  erősen  parodisztikusan  megtörténik 

(MEYER, K. 1892.).

Mivel  a  jogi  szövegek  legnagyobb  részletességgel  a  társadalom  arisztokrata  köreinek 

helyzetét rögzítik, kevesebbet tudunk arról,  miként vélekedtek a nem szabadokról, a társadalom 

alsóbb  szintjein  élő  emberekről.  Még  a  főurak  kíséretéhez  tartozó  illetve  a  főurakkal  bérlői 

viszonyban álló emberekről van némi képünk, de az alacsony rangú mulattatókkal kapcsolatban 

egyik-másiknak éppen csak a megnevezését ismerhetjük, jogait, kötelességeit alig.

A társadalmi ranglétrához szabott  jog a sérelmek esetén fizetendő kártérítést a sértett  fél 

státusza  alapján  szabja  meg,  amit  meghatároz  az  illető  vagyoni  állapota,  a  kíséretéhez  tartozó 

emberek  száma.  Ennek  feltételeit  aprólékos  részletességgel  tárgyalják  a  jogi  szövegek.  Ez  azt 

jelenti, hogy akinek nagyobb vagyona volt, annak jóval nagyobb kártérítést kellett kapnia az őt ért 

sérelemért, mint ugyanazon sérelemért egy alacsonyabb rangú, kisebb vagyonú embernek. Ugyanez 

volt a helyzet az eskükkel is. Magasabb rangú és vagyonú emberek esküje erősebbnek számított, 

mint az alacsonyabb rangúaké (KELLY, F. 1998:7.) A társadalom férfi tagjainak nagy része a nem 

nemed csoportba tartozott. Közülük a szabadoknak a saját jogukon járt a kártérítés, és szabadon 

vásárolhattak,  adhatták  el  a  vagyonukhoz  tartozó  különféle  dolgokat,  szerződéseket  köthettek, 

tanúként megidézhették őket,  esküdhettek és részt  vehettek a törzs,  a  tuath gyűlésein.  A nők, a 

gyermekek és a nem szabad emberek azoknak a szabad embereknek a jogán kapták a kártérítést, 

akiknek  a  családjához  vagy  a  kíséretéhez  tartoztak,  és  sérelmük  esetén  csak  az  azoknak  járó 

kártérítés felét kaphatták (ibid.10-11.). 

A születéstől  és  vagyoni  helyzettől  meghatározott  státuszt  el  is  lehet  veszíteni.  Elveszíti 

például a kiváltságait, és a hétköznapi emberek szintjére száll alá az a király, aki gyávának bizonyul 

a csatában, az erkölcstelen életet élő püspök, a becstelen földesúr, a csaláson ért költő illetve az a 

nemes ember, aki nem tudja biztosítani magának a státuszával együtt járó kíséretet, azaz vagyona 

megcsappan (ibid. 11-12.)

A szellemi  foglalkozásúak  közül  csak  a  költők  tartoztak  az  igazi  kiváltságosok  közé, 

alacsonyabb szinten, az „alkiváltságosok” közé sorolták a történelem és a jog tudósait, a hárfásokat 

valamint a timpán játékosokat. A többi mulattató nem tartozott a szabad emberek közé. Ahogy ezt 

alább látni fogjuk, a költői renden belül is létezett hierarchia, ahol az alsóbb és a felsőbb osztályok 

között komoly különbségek alakultak ki.
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2.5.2. Hierarchia a költői renden belül

A korai ír jogi szövegek a költők két fajtáját különböztetik meg: a  filit és az alacsonyabb 

rangú bárdot.  Még a közép ír  időszakban írt traktátus is azt  mondja, hogy a bárd a  filinek járó 

kártérítés felét kaphatja csak. Többen  megpróbálták  meghatározni  a  fili és  a  bárd  közötti 

különbséget. A legegyszerűbbnek Liam Breatnach megfogalmazása tűnik, aki azt mondja, a bárd 

abban különbözik a  filitől,  hogy nem részesült abban a professzionális oktatásban, amiben a  fili 

(BREATNACH, L. 1987:98-99.) . 

A státuszokkal foglalkozó jogi szöveg, az Uraicecht Becc nem említi a bárdokat, de a filik 

rendjén belül hét fokozatot különböztet meg. A legmagasabb rangú ezek közül az  ollamh, akinek 

társadalmi helyzete révén ugyanaz a kártérítés jár, mint a törzsi királynak. A kíséretéhez huszonnégy 

embernek kell tartoznia. A filik csoportjában legalacsonyabb rangú a fochloch, akinek a kíséretéhez 

két fő tartozik. A költői renden belüli rang azt is megszabta, hogy ki milyen típusú költemények 

alkotására jogosult. Mivel a költeményekért járó fizetségnek szigorú rendje volt, a legnemesebbnek 

és legbonyolultabbnak tartott költemény szerzője csak az  ollamh lehetett. Munkájáért egy szekér 

volt a fizetsége. Az arisztokráciának szóló legkevésbé értékesnek tartott versért egy három éves 

üsző járt. A státusz azt is megszabta, hogy egy költőnek mennyi szöveget kellett tudnia. Bár a filik 

többsége  rangjához  méltatlannak  találta,  hogy  szövegeket  előadjon,  a  jogi  traktátusok  mégis 

megszabják, hogy a különböző fokozatú költőknek mennyi, és időnként azt is, hogy milyen típusú 

történeteket kell tudnia. Az Uraicecht na Ríar szerint az  ollamh repertoárja 350, míg a  fochloché 

mindössze 30 meséből állt. A költőknek, különböző szövegek szerint különböző mértékben, részt 

kellett venni a jogalkotás és a joggyakorlás folyamatában is. Ez az ollamh esetében kötelesség volt, 

hiszen neki rálátással kellett bírnia mindenre, ami kapcsolatban állt a nyelvi alkotással. Voltak olyan 

költői  iskolák,  ahol  a  jogi  és  a  költői  feladatokat  különválasztották,  de  ez  nem volt  mindenütt 

kötelező (KELLY, F. 1998:46-47.).

A Bretha Nemed Déidenach a bárdok osztályán belül tizenhat fokozatot sorol fel, melyeket 

két  csoportra:  nemes  bárdokra  és  alsóbb  rendbéli  bárdokra  oszt.  Mindkét  csoportnak  nyolc 

alosztálya  van.  Másutt  a  bárdok  rendjének  mindössze  hét  osztályát  nevezik  meg,  ahol  a 

legmagasabb rangú bárd a tigernbard, azaz 'úri-bárd' címet érdemli  (ibid. 47.). 

McCone, amikor a filik és a bárdok közti különbséggel kapcsolatos fent említett Breatnach 

passzust  idézi,  megerősíti  azt  a  feltételezést,  hogy a  filik és  a  bárdok  rendjeinek  hetes  osztása 

valószínűleg az egyházi gyakorlatot követte, ahol a klerikusoknak hét osztályát különböztették meg. 

Idézi Thurneysent is, akinek véleménye szerint a  filik azok a költők voltak, akik a kereszténység 
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érkezése  idején  kiváltak  a  bárdi  rendből,  mert  felismerték  a  keresztény  oktatási  rendszer 

szükségszerűségét, és ez alapján hajlandóak voltak megszervezni a saját oktatási rendszerüket, ami 

szükségszerűen igazodott az egyházi intézmények felépítéséhez (McCONE, K. 1990:228.)

A költői fokozatok megszerzése az iskolai tanulmányoktól is függött. Hét évig kellett tanulni 

ahhoz, hogy a jelölt egyáltalán megkapja a költői címet. Ahhoz, hogy valaki jogosult lehessen az 

ollamh fokozatra,  ehhez  még  öt  esztendőt  kellett  tanulnia.  Az  ollamh cím bizonyos  esetekben 

elnyerhető volt pusztán a kinevezés által (mint például Eochaidh Ó hEoghusa esetében), amiről a 

kinevező patrónus saját szakállára dönthetett (BREATNACH, P. A. 1983:37.). Az  ollamh pozíció 

elnyerése nem volt mindig egyszerű feladat, lévén sok jogosult és meglehetősen korlátozott számú 

udvar, ahol  ollamh rangú költőt alkalmaztak. Hivatalosan csak kihalás útján megüresedett helyre 

jelentkezhetett az, aki  ollamh akart lenni, és természetesen az előző  ollamh családjából származó 

pályázók  előnyt  élveztek  a  cím  elnyerésére.  A  kisebb  vagyonú  nemesek  ráadásul 

megszorultságukban azt  is  megtették,  hogy nem alkalmaztak  ollamhot az  udvarukban,  hanem a 

költői feladatokat alacsonyabb rangú, sőt sokszor a  fili rendbe sem tartozó vándorköltőkre bízták. 

Ennek következtében időnként  egy-egy cím megszerzéséért  olyan komoly rivalizálás alakult  ki, 

hogy  a  jelöltek,  nem  bízván  eléggé  a  szatíra  erejében,  pozíciójukat  a  másik  várományos 

meggyilkolásával erősítették meg (ibid. 77-78.).

A költők közt ennek ellenére kialakulhatott jó kapcsolat is, és nem csak azért, mer a külvilág 

felé  érdemes  volt  megőrizni  az  egységes  csoport  látszatát.  Írországban  láthatunk  példát  költői 

csoportok együttműködésére és egymás szokásainak csipkelődő versbe szedésére is. Szép példája 

ennek, amikor az Ó Gním nevű költő megfeddi társát,  amiért költeményét nem a hagyományos 

módon,  sötét  szobában  fekve  szerzi,  hanem  lovaglás  közben,  a  természetben  (BERGIN,  O. 

1970:118., 265.). A vers nyilvánvalóan nem pontosan a módszer ellen szól, hanem tréfásan juttatja 

társa tudtára, hogy szerzeményének újdonsága, a régi iskola szabályait felrúgó formája nem nyerte 

el  teljes  mértékben  a  tetszését.  Walesi  költők  egy  saját  formát  alakítottak  ki  a  baráti  költői 

csipkelődések számára, a cywydd-et, melyben még egymás ócsárlása is megengedett. Jerry Hunter a 

cywydd-ekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra,  hogy ilyen típusú verseket csak egymással 

egyenlő rangban és közeli  baráti  viszonyban álló költők használtak.  A szabadszájúságoktól sem 

mentes,  egymást  humorosan szidalmazó versek különböző társadalmakban rituális  helyzetekben 

jelennek  meg  (HUNTER,  J.  1993.).  Az  ír  bárdköltészet  hatalmas  anyagának  ilyen  szempontú 

vizsgálatával még nem találkoztam, de egyes szatírákkal kapcsolatban is inkább az évődés, mint a 

rontó szándék gondolata merül fel.
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2.5.3. A költő és patrónusa

A patrónusok  számára  írt  nagy  mennyiségű  dicsőítő  költemény  és  a  haláluk  alkalmára 

szerzett  gyászdalok  olvasásakor  az  lehetne  az  érzésünk,  hogy  a  költők  mást  sem tettek,  mint 

hízelegtek  alkalmazóiknak.  Néha  irreális  módon,  olykor  már-már  paródiaszerűen  az  egekbe 

magasztalták, mitológiai hősökhöz hasonlították őket, és rosszmájúan arra gondolunk, mindezt a 

vagyonért,  a  fizetségért  tették.  A valóságban  egyrészt  a  kapcsolat  egyáltalán  nem volt  mindig 

felhőtlen,  másrészt  a  költő,  ha  komolyan  vette  a  dolgát,  nem  egyszerűen  a  fizetségért,  az 

adományokért,  hanem  a  társadalom  szempontjából  sokkal  fontosabb  okokból  udvarolt 

alkalmazójának,  és  ezt  régi,  a  kereszténység  előtti  időkre  is  visszavezethető  hagyományok 

követőjeként tette.

A  fennmaradt  versek  alapján  a  13.  századtól  válik  nyilvánvalóvá,  milyen  alapvetően 

határozta meg a költők tevékenységét az alkalmazóikkal létrejött szoros kapcsolat. Valószínűleg ez 

a  helyzet korábban sem volt  más.  A királyság intézménye (amelynek kisebb léptékben követett 

másait  igyekeztek  megvalósítani  a  kevésbé  vagyonos  nemesi  udvarokban  is),  régi  szakrális 

alapokon  nyugodott.  Ezeknek  a  szakrális  alapoknak  egyes  elemeit  a  kereszténység  is 

elfogadhatónak tartotta, sőt,  időnként egyenesen a dávidi,  salamoni példák helyi változatait látta 

bennük. A királyságnak ez a formája a fennmaradásához szükséges folyamatos szellemi, spirituális 

hátteret a költőktől kapta. Ez a támogatás ugyan kiegészült az egyház által nyújtott megerősítő, 

megszentelő formákkal, de a költő szerepe a 17. századig lényegében nem veszített fontosságából. 

Nem véletlen,  hogy a  költőknek a  püspökökkel  egyenrangú státusza volt.  Erről  az  állapotról  a 

mitológiai szövegek alapján sematizáltabb képet alkothatunk csak, a 12. századtól viszont a költői 

szövegeknek kialakul a kötelező sémák szerint írott költemények mellett egy személyesebb formája 

is.  A  dicsőítő  versek  és  a  siratók  is  tartalmaznak  részleteket  a  költő  és  patrónusa  emberi 

kapcsolatáról, de a fennkölt stílusban ezek a részletek háttérbe szorulnak. Kapcsolatukról igazán a 

különböző  nézeteltérések  miatti  vitákat,  kérelmeket,  kibéküléseket  megéneklő  szövegek 

tudósítanak.  Ezek  alapján  a  házassághoz  hasonló  viszonyként  kell  elképzelnünk  kettejük 

kapcsolatát. A szerelmes versek retorikáját alkalmazó költeményekben az urat képviseli a férfi, a 

költőt  a  női  szereplő.  A kapcsolat,  lényege  szerint,  a  házassághoz hasonló  szent  kötelék,  mely 

kötelezettségekkel és jogokkal jár együtt.40

Számtalan  vers  szól  az  összezördülésekről,  béke  és  bocsánatkérésekről,  közös  utazások 

viszontagságairól,  máskor  a  költő  a  meghalt  főúr  örökösének kegyeiért  esedezik  (BERGIN,  O. 

40 Érdemes  lenne  Shakespeare  szonettjeinek  jelkép-  és  szöveghasználatát  összevetni  az  ír  bárd  (urát  nem mindig 
dicsőítő, kettejük bonyolult viszonyát megéneklő) verseinek szöveg- és jelképhasználatával.
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1970.).  Carney  az  Irish  Bardic  Poet című  tanulmányában  leírja  egy  fiatal  költő,  Eochaid  Ó 

hEoghusa  kapcsolatát  első  alkalmazójával,  Hugh  Maguire-el.  A kapcsolat  hullámzását  Eochaid 

verseiből követhetjük végig. A fiatalkori barátságot, majd a költő beavatását szinte a mézeshetekhez 

hasonlítható boldog egyetértés időszaka követi. Ezután a költő tanulmányútra indul. Az ebben az 

időszakban írott  versei  már a távollét  miatti  neheztelésről,  féltékenységről  szólnak,  majd urával 

elhidegülnek egymástól,  a költő úgy érzi,  hogy nem a megfelelő birtokot kapja szolgáltatásaiért 

ellenértékül,  ura  támogatását  hiányolja,  de  amikor  az  belekeveredik  a  nagypolitikába,  aggódó 

tanácsaival  próbálja  visszatartani  a  veszélyes  vállalkozásoktól.  Borúlátása  beigazolódik, 

alkalmazója fiatalon hal meg egy hadjárat idején. Eochaid ezután még két alkalmazó szolgálatában 

áll, rövid élete alatt ezek az alkalmazók is meghalnak (CARNEY, J. 1985:113-140.) 

A  költő  és  alkalmazója  intim  kapcsolata  egyáltalán  nem  szexuális  értelemben  intim 

kapcsolat,  mint  ahogy ezt  az  angol  propaganda  igyekezett  hangsúlyozni,  és  jellegében  nagyon 

hasonló, eredetét tekintve pedig közeli rokonságban áll a másik témával, ami szintén kapóra jött, 

amikor  az  írek  barbárságát  akarták  bebizonyítani  -  a  király  és  a  helyi  istennő  házasságának 

témájához. A helyi istennővel kötött házasságra, egyesülésre, ahogy erről korábban már szó volt, a 

királyság bőségének, termékenységének a biztosítása miatt volt szükség. A motívum nagyon hamar 

megjelent  az  ír  szövegekben  (BREATNACH,  P.  A.  1983:42.).  A  királyok  ciklusának  több 

történetében ez a házasság az ír nagykirály és az Írországot szimbolizáló nőalak között jön létre. Az 

elképzelés a hagyományos ír törzsi társadalom felbomlása után is megmaradt, számtalan népdal, 

közülük is főleg a látomásos aisling típusúak őrizték meg azt az elképzelést, hogy Írország beteg, 

öreg nő, akit elválasztottak kedvesétől, és majd csak ha ők ismét egyesülnek, akkor fiatalodhat meg 

újra.  Ezt  az  elképzelést  a  nacionalista  propaganda  a  19.  század  végétől  egyre  erőteljesebben 

hangsúlyozta, ebből született Yeats Cathleen ni Houlihan című színpadi játéka. Az angolok ellenben 

az  új  király  mellett  mindig  megifjodó  öregasszonyt,  mint  a  korábban  már  említett  Bearrae-i 

öregasszonyt,  szajhának  titulálták,  így  próbálták  elvenni  a  történet  írek  számára  szimbolikus 

jelentésének erejét. Ahogy fentebb már említettem, Carney szerint az a szakrális szerep, amit még a 

kereszténység  előtti  világban  a  költő  játszhatott  a  király  beavatásán,  mint  a  szent  házasság 

létrejöttének segítője,  abban az időben, amikor ezt  a szent egyesülést  egyre kevésbé eljátszható 

formában jelenítették meg, az egykori ceremóniamesterből a látható módon jelen nem lévő női fél 

képviselőjévé  alakult  át,  aki  ezt  a  képviselői  szerepet  megtartotta  végig  a  király uralkodásának 

idején (CARNEY, J. 1985:111-113.). Nyilván ennek az elképzelésnek köze van azokhoz a vallásos 

költeményekhez is, amelyekben a szent emberek, férfiak ugyanúgy, ahogy nők a legeksztatikusabb 

szerelem  hangján  beszélnek  urukról,  Jézusról,  vonzódásukat  szó  szerint  is  a  szerelemhez 

hasonlítják.  A 13.  századtól  mind  az  egyházi,  mind  a  világi  költeményekre  hatással  lehetett  a 
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trubadúrlíra is. 

A költő és a patrónusa versekben kifejezett  szerelmi viszonyának szellemi természetéhez 

tudni kell, hogy a 17. században az ír társadalomban a házasságokat nem szerelemből kötötték, a 

férj  és  feleség  kapcsolata  a  valóságban  gazdasági  jellegű  volt.  A szerelem témája  a  mitológiai 

szövegekben mindig tragikus  végű történetekben fejeződik ki.  Véleményem szerint  a  középkori 

emberek számára az ilyen típusú befejezés egyáltalán nem tragikus véget jelentett, hanem a király 

és a királyság jogosságát, megszentelt voltát biztosító helyi istennő kegyeinek megszerzését és a 

kapcsolat átalakulását szimbolizálta. Az, hogy a szerelmi háromszög történetekben általában az öreg 

király győzedelmeskedik, azt jelentheti, hogy a király emberi mivoltát szimbolizáló fiatal hősnek el 

kell tűnnie, meg kell halnia a világ számára, mert a királyság szent intézménye, melyet az öreg 

király személye szimbolizál, előrébb való, mint a kiválasztott személy megszentelődése előtti világi 

léte.

A költő,  aki  nemcsak  verseiben,  de  személyében  is  emlékeztetett  a  szent  kapcsolatra, 

különleges kiváltságokat élvezett. A lakomákon ura oldalán ülhetett, és egy kupából ihatott vele. Ezt 

eredetileg nem mint  költő,  hanem mint  hivatalnok érdemelhette  ki.  A költő  patrónusa titkainak 

tudója lehetett, a király egészen személyes jellegű titkait is megosztotta vele. Ezeknek a titkoknak 

sugdolózás formájában való átadása a szövegekben általában a közös ivás motívumával egy időben 

jelenik  meg  (BREATNACH,  P.  A.  1983:45-48.).  Erről  a  szokásról  a  külföldi  beszámolók  is 

megemlékeznek. Froissart egyik informátora szerint a költők egy asztalnál ülnek uraikkal, közös 

tálból esznek, és ugyanabból a kupából isznak (SIMMS, K. 2010:6.). Ez az informátor azt állítja, 

hogy mindenük közös, csak az ágyuk nem, másutt viszont arról szerezhetünk tudomást, hogy a 

költő még az egy ágyban alvást is jogosan elvárhatja urától. Carney figyelmeztet bennünket arra, 

hogy a középkorban, a nagy lakomák után, amikor mindenki ott feküdt le aludni, ahol tudott, a 

költő privilégiuma volt, hogy ura mellett helyet kapott az ágyban (CARNEY, J. 1985:112.) Más 

középkori forrásokból, például Chaucertől tudjuk, hogy több ember közös ágyban hálása teljesen 

hétköznapi dolog volt, mivel sokkal kevesebb bútorzattal rendezték be a főúri, királyi szállásokat is, 

mint  manapság.  A  költő  „együtt  hálási”  kiváltsága  természetesen  a  főúri  kíséret  tagjaiból 

féltékenységet váltott ki.

Nem csak emiatt  nehezteltek az udvartartás tagjai  a  költőkre,  hanem gyakran emlegetett 

arroganciájuk miatt  is.  A középkori  irodalom szerint  a költők státuszuk külsődleges bizonyítása 

érdekében gyakran viselkedtek barátságtalanul,  fensőbbséggel  a  főúri  kíséret  alacsonyabb rangú 

tisztviselőivel szemben, patrónusukat pedig megállás nélkül tudták teljesíthetetlen követelésekkel 

zargatni. Egy ilyen esetnek köszönhető a kései legenda szerint a Táin Bó Cuailnge megtalálása is. 

Senchán  Torpéist,  Írország  fő-költője  nagy kíséretével  megérkezik  a  connaughti  király,  Guaire 
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udvarába.  Lehetetlen  követeléseivel,  társaságának  arroganciájával  a  kétségbeesésbe  kergetik  a 

királyt, aki jó híre megtartása érdekében és a szatírától való félelme miatt megpróbálja a kéréseket 

teljesíteni. Végül a király testvére, Marbán, a remete, aki maga is ért a költői mesterséghez, siet 

bátyja segítségére. Azt kéri a csapat tagjaitól, hogy mondják el neki a Táin Bó Cuailnge-t. A költők 

erre, legnagyobb szégyenükre, nem képesek, ezért vándorútra indulnak. Végül Fergus Mac Roech, 

az ulsteri mondakör egyik hőse kel fel sírjából, hogy misztikus körülmények között elejétől végéig 

elmesélje Senchánnak és kíséretének a bikarablás történetét (FORD, P. K. 1999:79-111.). A szöveg, 

amellett, hogy a költői társaság lehetetlen viselkedéséről szól, a középkori olvasók számára felhívta 

a figyelmet az egyház által megkívánt szerénység eszményére is, amit Marbán, a remete képvisel a 

nyilvánvalóan  klerikusok  környezetében  példázatként  leírt  történetben.  Mindezek  mellett 

megtaláljuk  benne  azt  az  elképzelést  is,  amit  a  különböző  pogány  eredetű  történetek 

megörökítésének  a  magyarázataként  láthatunk  a  Lebor  Gabála vagy  az  Acallamh leírásának 

megindoklásaként, hogy egy ősöreg szereplő szájába adják a történetet, aki a múlt idők emlékeként 

idézi fel  a régi eseményeket.  A keresztényi  környezetben ezeket  egy szent  ember szava,  imája, 

rituáléja  megszenteli,  hogy  a  keresztény  közegben  is  tovább  mondhatóak  legyenek.  A  Táin 

megtalálásának  a  meséje  egyben  arra  is  rávilágít,  hogy  ha  a  költők  nem  tudják  teljesíteni  a 

feladatukat,  a  régi  szövegek  felidézését,  akkor  nemcsak  megszégyenülnek,  de  a  jogaikat  is 

elveszíthetik.

A filik között az ollamh volt a legmagasabb rangú. Róla tudjuk, hogy a költői kötelezettségei 

mellett bizonyos szertartások fontos szereplője is volt. Ő volt az, aki a királyi beavatószertartáson a 

beavatási verset mondta, illetve a fehér színű jogart a király kezébe adta. A jogar ettől kezdve azt 

bizonyította, hogy a királynak joga és kellő hatalma van az uralkodásra. A beavatási szertartásokon 

a király egy speciálisan erre a célra készült fehér palástot viselt, mely a király szívének ártatlanságát 

és becsületességét szimbolizálta, egyben azt is kifejezte, hogy a király a népének fényessége lesz, 

mellyel  segíti  az  igaz  vallás  megőrzését  is.  Ez  a  fehér  köpeny a  szertartások  befejezése  után, 

jelentéseinek megtartásával együtt, a költő tulajdonába került. Az ollamhnak is volt egyébként egy 

speciális  köntöse,  mely  mindenki  számára  félreérthetetlenül  jelezte  hivatalának  különösen 

kiváltságos  jellegét.  Ezen  kívül  említést  találunk  az  ollamh pálcájáról  is,  ami  a  jogi  szövegek 

utalásai  szerint  az  ollamh  biztonságos  közlekedését  biztosította  a  különböző  területeken  át 

(BREATNACH, P. A. 1983:68, 131.).

A  költők  feladatai  közé  tartozott  alkalmazójuk  gyermekeinek  a  tanítása  is,  minek 

következtében  a  főúri  gyermekek  magas  szintű  oktatásban  részesülhettek.  Nem  egy  közülük 

valóban kulturált ember volt, a művészetek támogatója (O RIORDAN, M. 2007:256.). Ha mégsem 

így volt (hiszen a költészet mesterségét nagyon bonyolult szabályok szerint kellett művelni a késő 
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középkori Írországban, amelyek beható ismeretét nem lehetett elvárni azoktól, akik ezt nem hosszú 

iskolaéveken át tanulták, mint a költők), ha a főúr nem volt a költészet kiművelt értője, a költők 

dicsőítő  verseikben akkor  is  úgy emlegették,  mint  a  művészetek  nagy barátját.  A sok kötelező 

dicséret  mellett  ennek  is  szerepelnie  kellett  uruk  jellemzésében,  akár  igaz  volt,  akár  nem  (O 

RIORDAN, M. 1998:73-74.). 

A kötelező jó viszony mellett  természetesen nem voltak ritkák az összezördülések,  vagy 

komolyabb viszályok sem a költők és uraik között. Ha a korai időszakot nézzük, azt látjuk, hogy a 

költő szinte tényleg urával azonos rangban szerepel a társadalom irányításában. A vallásos tisztelet, 

amely övezi, megkérdőjelezhetetlenné teszi a hivatalánál fogva személyének járó kiváltságokat. A 

költők és uraik közötti feszültségek gyakran éppen abból adódtak, hogy, főleg abban az időben, 

amikor egy átlagos törzs, és ezzel együtt vezetőik vagyona is jóval kisebb volt, mint mondjuk a 15. 

században,  a  költő  kezében  nem kevesebb  hatalom összpontosult,  mint  uráéban  (CARNEY,  J. 

1973:235.). Az ő feladata volt a természetfölötti erők jóindulatának elnyerése, a velük való állandó 

kapcsolattartás révén. Korábban a költő akkor veszítette el kiváltságait,  ha visszaélt hatalmával, 

például valótlant állított versében41, vagy jogtalanul használta a szatíra eszközét, saját érdekében 

alkalmazta, és nem a társadalom rendjének fenntartásáért. A törzsi társadalom bizonyos formáinak 

fennmaradásáig, nagyjából a 16. század második feléig, a patrónusok igyekeztek elfogadni ezt a 

helyzetet,  de a költők olyan mértékig tudták erőltetni  a régi szövegek által  alátámasztott  jogaik 

követelését, hogy ezt néha megelégelték patrónusaik. Ha az ollamh és ura közötti ismert viszályokat 

megvizsgáljuk, kiderül, hogy ezek gyakran a költő elfogadhatatlan viselkedése miatt alakultak ki. 

Osborne  Bergin  a  bárdkölteményekből  összeállított  antológiája  előszavában  idézi  Clanricarde 

márkijának 1722-ben kiadott visszaemlékezéseiből a következő anekdotát:

„Minden  tudós  vagy  fő  költő  függött  valamely  hercegtől  vagy  főúrtól,  törzse 

támogatójától. Szoros kötelék fűzte urához és annak családjához, mivel neki kellett versben 

megörökítenie  ura  házasságát,  a  gyermekáldást,  az  elhalálozásokat,  a  háborúban  vagy 

békében  szerzett  javait,  zsákmányait,  és  minden  jelentősebb  eseményt  az  életében. 

Gyászdalt  kellett  szereznie  ura,  annak  valamelyik  rokona  vagy  gyermekei  halálakor  és 

lakodalmi éneket kellett írnia, ha esküvőre került sor a családban. Ha epikus éneket vagy 

hőskölteményt  szerzett  más  uraknak,  elvárták  tőle,  hogy  saját  patrónusáról  is 

megemlékezzen vagy legalább a nevét megemlítse. Ide kívánkozik egy nemrégiben történt 

41 A valóságról teljesen más elképzelések éltek a középkori ember tudatában. Számára a fikció is lehetett valóságos. Itt 
arra akarok utalni, ahogy ezt a jogi szövegek is teszik, hogy például alaptalanul vádolt meg valakit, akire később 
nem bizonyították rá bűnösségét. Messzire vezetne ennek pontos megvilágítása, hiszen a középkori jogi rendszer 
teljesen más bizonyítási eljárásokat alkalmazott, mint a mai jog.
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eset. Amikor Donough O Brian, Thomond grófja, Munster tartomány elöljárójához eljutottak 

a hírek, hogy egyik költője (mivel fel akart szabadulni urához fűződő kapcsolatából) verset 

címzett őhozzá, melyben egy MacCarthie nevű urat dicsőített, aki a határ menti harcokban 

jeleskedett.  Ebben a versben azt  kívánta,  bárcsak az O Brienek közt is akadna ily dicső 

férfiú. Az említett nagyúr olyan felháborítónak találta ezt a verset, hogy megesküdött, bárhol 

kezébe  kerül  a  költő,  elégtételt  vesz  rajta  a  sértésért.  A  költő  megrémült  a 

következményektől,  ezért  eltűnt,  és  éveken  át  igyekezett  nem az  említett  úr  szeme  elé 

kerülni.  Mégis,  egy alkalommal,  amikor  feleségével  útra  kelt,  egyszer  csak észrevette  a 

grófot, aki egy kisebb ménessel közeledett. Mivel lehetetlen volt elkerülni a találkozást, a 

költő azt mondta, hogy halottnak tetteti magát, a felesége pedig sirassa őt. Ha a gróf kérdezi 

bánata okát, ne titkolja el a nevét, és könyörögjön bocsánatért az egykori bolondság miatt, 

amivel megsértette a nagyurat és annak családját. Az asszony úgy cselekedett, ahogy élete 

párja kérte.  Amikor az úr odaért,  és  megtudta,  kinek a holtteste hever előtte,  kíváncsian 

megkérdezte  az  asszonytól,  vajon  a  költő  megbánta-e  az  O  Brianekre  tett  hálátlan 

kijelentését.  A feleség  azt  válaszolta,  hogy  szívből  megbánta  és  hozzátette,  férjét  oly 

mélységesen bántotta, amit tett, hogy amikor meglátta őkegyelmességét, menten összeesett 

és meghalt.  Minthogy a költő eltávozott az élők sorából,  és a hosszú mellőztetéssel már 

amúgy  is  megbűnhődött  tettéért,  a  gróf  úr  megbocsáthatna  neki.  A  gróf  nagy 

felindultságában nemcsak megbocsátott a szerencsétlennek, hanem néhány aranyat is hajított 

az  asszonynak,  hogy  legyen  miből  eltemetnie  urát.  Ebben  a  pillanatban  a  vélt  halott 

felpattant,  megragadta  a  főúr  lovának  kötőfékjét,  és  elszavalt  egy  remekbe  szabott 

költeményt a gróf dicséretére, melynek hallatán az úr ismét udvarába fogadta őt. A költő úgy 

tett,  mintha a verset addig találta volna ki,  amíg „holtan” feküdt, de sokkal valószínűbb, 

hogy a költemény régóta készen volt már, és a poéta csak a megfelelő alkalomra várt, hogy 

segítségével visszakönyöröghesse magát ura kegyeibe.” (BERGIN, O. 1970:7-8.)

A  költő  alkalmazója  törzsének  minden  fontosabb  eseményénél  jelen  volt.  Elsődleges 

feladata  ura  jó  hírének  megalapozása  és  ennek  terjesztése  volt.  Propaganda  feladatainak  első 

lépcsőjében  igazolnia  kellett  ura  jogcímét  a  hatalomra,  erre  szolgáltak  a  családfák,  ura  területi 

igényeit a dindsenchas-ok segítették megindokolni. A költő az iskolában tanult mitológiai ismereteit 

nemcsak  ezek  megerősítésére,  hanem  a  dicsőítő  versek  legemelkedettebb  passzusainak 

megszerkesztésére is használta, amikor alkalmazóját korábban élt  hősökhöz hasonlította. Ezek a 

passzusok már  arra  szolgáltak,  hogy a  lakomákon,  nyilvános  eseményeken  urát  magasztalja.  A 

költők szabadon mozogtak a törzsi határokon át, mivel a társadalom azon (kisszámú) kiváltságos 
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tagjai közé tartoztak, akiket nem kötött a jog törzseik területéhez. Ennek egyik oka az volt, hogy 

tanulmányaik érdekében bármelyik iskolába fennakadás nélkül kellett eljutniuk, másrészt gyakran 

utaztak uraik megbízásából, hiszen diplomáciai feladatokat is teljesítettek. A költők szabadon és 

korlátlan  számban  komponálhattak  dicsőítő  verseket  alkalmazójukon  kívül  más  uraknak  is,  de 

mindegyikben  meg  kellett  említeniük  saját  patrónusukat,  akikhez  költői  hivatalukba  történt 

beiktatásuk óta  szerződés  kötötte  őket.  A  filik és  bárdok angol  főurakat  ugyanúgy dicsőíthettek 

verseikben, mint íreket. Bár az angol törvények (mint például az 1366-os Kilkenny statútumok) 

időnként próbálták a normann és angol főurakat eltiltani attól, hogy az írek szokásait gyakorolják, 

és a nyelvüket beszéljék, a 16. századig nem volt ritka, hogy ezek a főurak és angol hivatalnokok 

írül  beszéltek,  ír  öltözetekben  jártak,  és  beházasodtak  az  előkelő  ír  törzsi  családokba.  A főúri 

famíliák között szokássá vált, hogy a család vezetőihez írt költeményekből antológiákat, duanaire-

ket állítottak össze, ezzel is családjuk jó hírét öregbítve. Ezeknek a gyűjteményeknek az összeállítói 

maguk  is  a  család  szolgálatában  álló  tanult  emberek,  többnyire  költők  voltak  (CAERWYN 

WILLIAMS, J. E. 1992:164-171.).

 Az ír társadalomban a törzsi király, majd a normann idők után a főúr szerepe is megmaradt 

családiasnak.  Atyaként  viselkedett  a  területeihez  (törzséhez)  tartozó  emberekkel,  akik  ezt  el  is 

várták tőle. Kegyes ajándékozási szokásai, a nagy ünnepségek, amelyeket a hozzá kötődő emberek 

számára rendezett, vagy amelyeket Írország költőinek megvendégelésére szervezett meg (KNOTT, 

E.  1911.),  mind  jó  hírét  növelték.  A törvények  előírták  a  vendéglátás  kötelezettségét.  Ennek 

mértékét,  ugyanúgy,  mint  a  kártérítéseket,  a  vagyoni  helyzet  szabta  meg.  A  kötelezettségek 

betartását  természetesen  nem mindenki  végezte  ugyanolyan  lelkesedéssel.  Minden főúrnak,  aki 

vagyoni helyzeténél fogva megtehette, érdekében állt, hogy az előírásokon túl is jól és gyakran lássa 

vendégül a költőket. Sok nemes ember befogadta házába rövidebb időre nemcsak a magas rangú 

költőket, hanem a ranglétra alacsonyabb fokán elhelyezkedő mulattatókat is. Számíthatott rá, hogy 

viszonzásként nemcsak szórakozásban lesz része, de a megvendégelt mulattatók házigazdájuk jó 

hírét  is  magukkal  viszik  (BENEDICT,  J.  W.  2011:108-109.).  Az  évkönyvek  szerint  az  ollamh 

teljesen  összeforrott  alkalmazójával.  Ha említik,  többnyire  csak ura nevének említésével  együtt 

teszik ezt.  Írországra is  alkalmazható,  amit a  minesang kialakulásával kapcsolatban jegyez meg 

Norbert Elias:

„...a kor képében a nagy hűbéri udvaroknak sokkal nagyobb kulturális jelentősége is 

van,  mint  a  városoknak.  A  területi  urak  egymás  közti  versengésében  parancsolóik 

hatalmának és gazdagságának reprezentációs helyeivé lesznek.  Uraik nemcsak igazgatási 

célokból vonzanak magukhoz írni tudó embereket, hanem azért is, hogy megírják tetteik és 
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sorsfordulóik történetét. Bőkezűek a lantosokkal, akik az urak és hölgyeik dicséretét zengik. 

A nagy udvarok az irodalompártolás és a történetírás potenciális központjai.” (ELIAS, N. 

1987:483.)

A költők, mulattatók és az alkalmazóik közötti kapcsolat a szolgáltatásokért járó juttatások 

mennyiségében  és  minőségében  mérhető  le  igazán.  A törvény  pontosan  előírta  a  különböző 

tevékenységekért járó fizetséget. Ettől függetlenül a költő helyzete mégis gyakran alkalmazójának 

jóindulatától függött. Nem volt teljes egészében kiszolgáltatott helyzetben, hiszen a patrónusok és a 

vendéglátók  komolyan  tartottak  a  szatíra  alkalmazásának lehetőségétől,  aminek súlyát  a  költők 

önpropagandájukban,  főleg  a  példázatként  is  elmesélhető  mitológiai  történetek  segítségével 

ugyanolyan  erővel  tudták  kihangsúlyozni,  mint  alkalmazóik  dicsőségét.  A  járandóság 

mennyiségével kapcsolatos megjegyzések folyamatosan jelen vannak a bárköltészetben. Gyakran 

találkozhatunk azzal az igénnyel, hogy a költő nagyobb megbecsülést kér. (CARNEY, J. 1973:245.) 

Ennek  hangoztatása  legtöbbször  régi  példák  felemlegetésével  történik,  a  költők  a  múltra 

hivatkoznak, mondván, hogy akkor a költő sokkal fontosabb személyiség volt. 

A költő urától földbirtokot, egy bizonyos számú marhát, ügyes-bajos dolgaiban támogatást 

és veszély esetén támogatást, illetve öregkorában menedéket várhat el. Ezen felül kap még minden 

költemény  után  a  szöveg  besorolása  szerinti  fizetséget  (CAERWYN  WILLIAMS,  J.  E. 

1992:172-173.).  A költők  általában örökölték  a  szakmájukat,  költői  családokból  származtak,  és 

ideális helyzetben egy-egy főúri család szolgálatában a költői családon belül öröklődött az ollamh 

pozíciója.  Ehhez  a  pozícióhoz  a  patrónus  birtokain  belül  meghatározott  helyeken  tartoztak  az 

ollamh címmel együtt örökölhető földek. Ezeket a kisebb birtokokat azért kapták a költők, hogy 

biztosítani  tudják  a  rangjukkal  járó  vagyont,  hogy  a  földek  bevételéből  származó  jövedelem 

lehetővé  tegye,  hogy  csak  a  költői  foglalkozással  járó  elsődleges  feladataikkal  foglalkozzanak 

(BREATNACH, P. A. 1983:60-61.). 

Minden  költeményért,  mely  az  alkalmazó  megbízásából  készült,  fizetség  járt,  melynek 

mértékét a költemény fajtája határozta meg. A Bretha Nemed déidenach című jogi szöveg pontosan 

rögzíti,  milyen  típusú  költeményért  milyen  fizetség  jár.  Legértékesebb  az  anamain verseléssel 

készült szöveg, melyért fizetségképpen egy szekér jár, míg a legkevésbé értékelt díanért mindössze 

(?)  egy  három  éves  üszőt  kell  fizetni.  Ha  azonban  a  költő  túlértékeli  magát,  és  nagyobb 

járandóságot követel egy versért, mint amekkora a megszabott értéke, vagy ha versében valótlant 

állít,  elveszítheti  nemed státuszát,  vagyis  megfosztják  társadalmi  rangjától.  A jogi  traktátusok 

szigorúan  előírják,  hogy  a  költeménynek  hibátlannak  kell  lennie  (ezt  technikai  értelemben,  a 

verselésre értik), mert megjegyzésként az is szerepel, hogy ha csak az egyhangúság, monotonitás 
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hibájába tévedt szövegében a költő, a fizetségét meg kell kapnia (KELLY, F. 1998:45.).
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2.5.4. A költői státusz változásai a történelem során

A múltra való hivatkozás olyan képet sugall, mintha mindig hanyatlóban lett volna a költő 

elismerése. Valóban van egy mitológiai múlt idő, amikor a költőnek konkrét hatalom van a kezében, 

szavai a szövegek szerint varázserejűek, mágikus tulajdonságainál fogva népe vezetője. Amergin 

szerepe ezt  mutatja az  LGÉ szerint  - ez persze nem védi meg attól,  hogy uralkodó bátyja őt  is 

megölje.  Ez  a  mitikus  költőkép  jelenik  meg  a  leinsteri  mondakör  főhőse,  Fionn  személyével 

kapcsolatban is.  Kiváló harcos,  de a gyerekkorát  leíró  történetek szerint  megtanulja  a költészet 

három módját is, melyek varázserővel ruházzák fel.

A valóságban  három  olyan  történelmi  változás  van  Írországban,  amely  a  legerősebben 

befolyásolja a költő társadalomban elfoglalt szerepét: az első a kereszténység meghonosodása, a 

második a normann hódítás, a harmadik pedig az angolok véglegesnek tűnő győzelme az írek felett 

a 17. század végén (CARNEY, J. 1973:245.).

Az első komoly változást  a kereszténységhez való alkalmazkodással,  a  korábbi szerepek 

részbeni  módosításával  vészelik  át  a  költők.  A változás  után  leírt  mitikus  történetek  szerint 

megőrizték fontos szerepüket. Az ebben az időben lejegyzett, vagy az ez elé az idő elé visszavetített 

történetek szerint  a költő tényleg pótolhatatlan tanácsadó, jós,  törvények tudója és alkalmazója, 

szavainak mitikus teremtő ereje van, de ezeknek a szavaknak a varázserejéről óvatosan esik szó. 

Abból  azonban,  hogy amikor  Patrik  szembetalálja  magát  a  druidákkal,  akiknek varázsszavaival 

szemben  az  ő  fohászai  többet  érnek,  vagy abból,  hogy a  törvények  a  17.  századig  komolyan 

büntetik ezeknek a varázsigéknek a helytelen használatát, érzékelni lehet, hogy tartanak ezektől a 

szavaktól.  Ahhoz,  hogy  meghatározzuk,  a  költők  negatív  megítélése  mikor  vált  pozitívabbá  a 

hivatalos keresztény álláspont szerint, a legtöbb esetben pontosabban kellene tudnunk a történetek 

időbeni  formálódásának a fázisait.  A mitológiai  ciklus  történeteinek nagy része,  amelyekben az 

archaikusabb  világból  származónak  tűnő,  mágikus  szavakat  használó,  világokat  teremtő  vagy 

újjáteremtő szereplő a költő, például ahogy ezt az Amergin éneke sugallaná, késői lejegyzésekben 

maradtak ránk. A szövegek olyan szerkesztésének lehetünk tanúi, amelynek révén elmosódnak a 

történeti változások. Úgy tűnik, akkor érezték szükségesnek, hogy ezeket a szövegeket lejegyezzék, 

amikor az ír társadalom szembetalálta magát azokkal a problémákkal, amik elé a vikingek sorozatos 

támadásai  állították.  A szövegek  tanúsága  szerint  némileg  megrendült  a  hit  a  jogi  szövegek 

gyakorlati  használhatóságában  (HUGHES,  K.  1972:58.),  az  egyházszervezet  gyökeres 

átalakításának  szükségét  érezték,  és  a  költői  rend  nagyobb  függetlenséget  kapott  a  világi 

iskolarendszer működtetésében.
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Ezeknek  a  kezdődő  változásoknak szabott  véglegesen  új  utat  a  normann  hódítás.  Az új 

konfrontáció hatására jobban körvonalazódott az udvari költő, a fili és a bárd pozíciója. Az egyház 

átszervezésével az írástudók feladatainak egy része az újonnan szerveződő költőiskolákat fenntartó 

költő-családok kezébe került. Igazából ez a 13. századtól a 17. század végéig tartó korszak az az 

idő, amikortól a költőről pontosabb tudást szerezhetünk. Az 1400-1600 közötti időszakból a költők 

versei  nagy  számban  maradtak  fenn  kézzel  írt  kódexekben,  egy-egy  költő  személyisége  is 

megismerhető, hiszen van olyan alkotó, akitől ötven költeményt is lemásoltak42. A körülmények 

megváltozása együtt járt az ízlés módosulásával. A kódexekben ebben a korban jelennek meg nagy 

számban az ulsteri mondakörhöz tartozó heroikus történetek, úgy tűnik, historizáló irodalomként. 

Ugyanakkor a nemesi udvarokban már inkább a leinsteri ciklushoz tartozó, mesésebb környezetben 

játszódó,  kalandosabb  történeteket  hallgatják  szívesebben.  Kevésbé  érdeklik  a  hallgatóságot  a 

színpompás  arisztokratikus  ruhák  leírásai,  a  lakomatermek  részletező  bemutatásai,  az  egyéni 

párbajokról  szóló,  lassan hömpölygő végtelen  csataleírások.  A 14-15.  században lesz majd  egy 

rövid ideig tartó nosztalgikus divatjuk, akkor ehhez az angolokkal szembeni térnyerés biztosítja a 

hátteret. Hatására az ír főurak a régi szokások felújításával akarják a régmúlt mitikus nagykirályaiig 

visszavezethető leszármazásukat bizonygatni,  újra másoltatják a régi szövegeket, külsőségeikben 

igyekeznek  az  ulsteri  mondakör  hőseire  hasonlítani,  de  a  divat  nem bizonyul  hosszú  idejűnek 

(SIMMS, K. 2010:7.). Jobban szeretik az európai lovagregények szövegeit (amiket az írástudók le 

is fordítanak nekik) és a lovagregények stílusához jobban igazodó Fionn történeteket. Az írott és az 

előadásban  hallgatható  szövegek  divatja  eltér  egymástól.  A kódexek  másolói,  szerkesztői  egy 

magasabb irodalmi  ízlés  szerint  válogatják  a  szövegeket,  melyek  közé  a  12-14.  század  közötti 

időszakban  még  ritkábban  kerülnek  be  a  fiana harcosairól  szóló  történetek.  A költők  szerepe 

veszített  mitikus  jellegéből  (de  még  nem  szűnt  meg  teljesen  a  szakrális  háttere),  egyre 

hangsúlyosabban a dicsőítő költemények, a családfák és a történeti szövegek szerzőiként látjuk őket 

(CAERWYN WILLIAMS, J. E. 1992:154-155.). A költői renden belül erős szakosodás látható. A 

szövegek szerzői és előadói egyre ritkábban ugyanazok. A magas rangú fili méltatlannak találja a 

szövegek előadását, ezért szerzeményeit, ha teheti, szövegek előadására szakosodott  recaire-knek, 

szövegmondóknak tanítja be. 

A  korszak  végére  a  tanult,  magas  rangú  költők  egyre  féltékenyebben  figyelik 

(nemtetszésüknek gyakran hangot is adnak), hogy a tanulatlan vándorköltők, mindenféle bohócok 

és zsonglőrök mutatványai, bárdolatlan tréfái jobban lekötik a főurakat, mint az ő kiművelt verseik 

(BERGIN, O. 1970:19., 127.).  Ez persze már korábban is problémát jelenthetett  a költőknek. A 

42 A legfontosabbaknak tartott költők versei általában nem a saját kézírásukkal maradt fenn, hanem későbbi duanairek 
őrizték meg ezeket.
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triádban így fejezték ki nemtetszésüket: „Az összejövetel három mulattatója: a bolond, a bohóc és 

az  öleb.”  (MEYER,  K.  1906:33.).  Ahogy a  16.  századtól  az  ír  társadalom az  angol  hódítással 

szemben  egyre  több  teret  veszített,  úgy  vált  egyre  bizonytalanabbá  az  ír  nyelvű  arisztokrácia 

politikai ereje és vagyoni helyzete. Ezt megérezték a költők is. A szokásos, szinte kötelezőnek tűnő 

elégedetlenség a társadalmi rangjának nem megfelelő bánásmód, a költő szerepének alábecsülése, a 

ki nem fizetett járandóságok miatt (O RIORDAN, M. 2007:183.), most egyre inkább a valóságot 

tükrözte,  egyre  erősebb  lett  a  panaszok  valóságalapja.  A  korszak  végére  a  költők  valóban 

földesuraik  nélkül  maradtak,  ami  pozíciójuk  és  munkájuk  elveszítését  jelentette  (CAERWYN 

WILLIAMS, J. E. 1992:193-229.). 

A harmadik történeti  változás,  a befejezett  angol hódítás után,  elsődleges intézményeitől 

megfosztottan  tartották  életben  a  bárdköltészet  darabjait.  Egy  részüket  átmentették  a  majdnem 

teljesen illegálisan szervezett iskolákba, ahol a klasszikus görög és latin szövegek mellett az 1830-

as évekig, az angol iskolarendszer kiépüléséig, tananyagnak számítottak a bárdok költeményei és 

töredékeiben az ír mitológiai anyag is. Igaz, hogy ezeknek az iskoláknak a léte és a minősége is a 

(gyakran önjelölt) tanítókon múlott,  de legtöbbször ezeknek az intézményeknek a révén jutottak 

hozzá hagyományos mitológiai és más, a régi ír irodalomhoz tartozó szövegekhez a hagyomány 

tovább  örökítői,  sokszor  még  a  romantikus  leírásokban  írástudatlannak  titulált  mesélők  is.  A 

hanyatlás  után  a  18.  század  végén  kezdték  el  a  hagyomány  újrafelfedezését  a  kézzel  írott 

gyűjtemények búvárlásával a régiségek iránt érdeklődő ódondászok, majd egyre inkább a kutatók.
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2.5.5. Más mulattatók az ír gyakorlatban

Írországban nem csak az énekmondók, a  történetek előadói szórakoztatták a  közönséget. 

Mind az írott,  mind a  képi  anyagban találkozhatunk más  típusú mulattatókkal.  Kezdetben nem 

lehetett  egyszerű a  költői  rend megtűrése  a  szerveződő keresztény egyház  számára.  Az egyház 

szerette volna meghatározni, hogy mi az elfogadható, istenes szórakozás, és mi az, ami isten rendje 

ellen  való.  Több példabeszédként  is  felfogható  történet  fejezi  ki  az  egyház  véleményét  erről  a 

témáról, melyben nemcsak a költők szerepelnek, hanem, főleg megvető hangsúllyal, egyéb előadók 

is.  A mulattatók  helye  a  társadalomban  valószínűleg  művészetük,  tevékenységük megítélését  is 

jelentette, elsősorban erkölcsi értelemben. Annak ellenére (vagy éppen azért), hogy a társadalomnak 

szüksége volt a tevékenységükre, az egyház elutasítóan, időnként harcosan nézte a működésüket. A 

Donn-bó fejének éneklésével kapcsolatban már említett, 8. századi eseményeket megörökítő, de a 

10.  században  lejegyzett  Cath  Almaine egyik  főszereplője,  Fergal  mac  Máele  Dúin,  a  tarai 

nagykirály, egy másik történet szerint egyik éjszaka titokban meglesi a két fiát, mert tudni akarja, 

melyikük hogyan tölti az idejét.

„Az éjszaka végére járt,  amikor Fergal ahhoz a házhoz ért,  ahol az idősebbik fia 

szállt  meg.  A  király  hallgatózott.  Odabent  mintha  őrültek  háza  lett  volna:  bohócok 

(fuirseoiri), gúnyvers költők (cainteadha), ágyasok (?)43 (eachlachta), zsonglőrök (oblóiri) 

és fajankók (bachlaigh) bömböltek, üvöltöztek egymással. Volt köztük olyan, aki vedelt, aki 

aludt, aki okádott, mások a dudájukat fújták, és olyanok is akadtak, akik csak fütyörésztek. 

Dobosok  és  hárfások  játszottak,  arrébb  egy  csoportban  néhányan  hőzöngtek,  mások 

veszekedtek. Fergal mindezt hallotta. Elindult a félreeső házhoz, ahol a másik fiú húzta meg 

magát. Amikor itt fülelt, hallotta, amint éppen az Istennek mondtak hálaimát adományaiért, 

és hallott még halk, édesen zengő hárfaszót és az Urat dicsőítő énekeket. A király az igaz 

istenfélelmet és az Úr szeretetét érezhette ennél a háznál. Akkor visszatért a saját ágyába, és 

erősen forgatta elméjében mindazt, amit abban a két házban tapasztalt.” (idézi McCONE, K. 

1990:222.)

Másnap reggel a király átköltözik a tisztességben élő fia házába, istennek tetsző lakomán 

együtt étkeznek, majd a király nagy gyülekezet előtt megjósolja két fia eljövendő sorsát. A jóslat 

szerint bár az első fiú is örökli a királyi címet, uralkodásában nem lesz sok köszönet, míg a kisebbik 

43 A szó jelentése lehet 'futár, hírnök' és 'szolga' is, amelynek különleges használata volt a 'prostituált' értelmű szó, a 
szolgálólány speciális értelmezése. (DIL:261.) Benedict lovászfiúnak fordítja (BENEDICT 2011:110.)
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fiú istenes életet él királyként is, és leszármazottai hosszú generációkon át bírják majd a tarai királyi 

trónt (ibid. 222-223.).

A 8. századi jogi traktátus, a  Córus Béscnai szerint háromféle ünnep létezik: az isteni, az 

emberi és az ördögi. Az isteni ünnep erényekkel teli, a rászorulókat támogatja, őket látja vendégül, 

frissíti fel, és a hétköznapokat is át tudja varázsolni az úr megszentelt napjává, a vasárnappá. Az 

emberi  ünnep  a  megfelelő  rendben  zajlik,  istent  szolgálja,  és  a  nemes  embert  segíti  minden 

rokonságával, udvartartásával, a birtokán található kolostor apátjával egyetemben, a jog és a rend 

fenntartásának szem előtt tartásával. Az ördögi ünnep a halál fiainak, a rossz embereknek, azaz a 

bohócoknak  (do  druthaib44),  a  gúnyvers  költőknek  (cáintib),  a  kolduló  költőknek  (oblairib),  a 

flatulistáknak, a bohócoknak (fuirseoraib), az útonállóknak, a pogányoknak (geintib), a szajháknak 

(merdrechaib)  és  más  rossz  embereknek  az  ünnepe,  mivel  minden  ünnep,  amely  nem  földi 

mivoltunk megváltoztatásának, és mennyei jutalmunk elnyerésének érdekében szerveződik, csak az 

ördög műve lehet (ibid. 221-222.).

Amikor az egyház a megvetendő mulattatókról beszélt, azt leggyakrabban ünnepi, fesztivál 

kontextusban tette. Az ünnep célja a mennyei erények elérése. Aki nem ezen munkálkodik, az a 

sátánt szolgálja. A konkrét konfliktus hátterében ott rejtőzhet az a tény, hogy a mulattatók mind a 

nemesi  udvarokban,  mind  a  fesztiválokon,  vásárokon,  búcsúkon  az  egyház  érdekei  ellenében 

dolgoztak  (O RIORDAN, M. 1998:77.,  81.).  A mutatványosok valóban elvonták  a  figyelmet  a 

prédikációról,  a  költő  által  előadott  történet  valóban  nagyobb  figyelmet  kapott,  mint  az  ima, 

nemcsak  a  világi  udvarokban,  de  a  kolostorokban,  egyházfői  rezidenciákon  is.  A legszentebb 

célokkal szervezett ünnepek is gyakran orgiákba fajultak, amik nem kímélték sem a templom, sem a 

temető megszentelt területét (BASKERVILL, C. R. 1920:24-27., 65-67.)

A hivatalos egyházi álláspont szerint dicsőíteni csak istent lehet vagy az isten nevében az 

egyház  által  megszentelt  királyt.  Ez  eleve  gyanússá  tette  a  költők  és  énekmondók  patrónusuk 

érdekében kifejtett,  dicsőítő versekben megnyilvánuló propaganda tevékenységét (O RIORDAN, 

M. 1998:73.). Akárhogy vélekedett is azonban az egyház a mulattatókról, a szórakoztatás különböző 

formái az egyházi nemtetszés ellenére sem veszítettek népszerűségükből. A költői rend szövegeiben 

gyakran elsikkad, hogy a költőkön kívül kik végezték még az előadók feladatait, de hála illeti az 

egyházat, amiért időnként hangot adott szembenállásának, mert így színesebb képet nyerhetünk a 

mulattatók fajtáiról. 

A szöveghagyomány előadásában a szöveg előadója gyakran együtt dolgozott a zenészekkel, 

ha  nem  ő  maga  volt  éppen  zenész  is.  A különböző  hangszereken  játszó  muzsikusok  szinte 

44 McCone jegyzete szerint a szó a do druídib, azaz a druidák számára kifejezés tévesztése lehet ebben a kontextusban 
(McCONE, K. 1990:221.)
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elválaszthatatlan társai a szöveges előadónak. Vannak olyan zenészek is, akikről kevesebbet tudunk, 

mint az arisztokratikus körökhöz tartozó hárfásról és  timpán játékosról.  Ők valószínűleg a nem 

arisztokratikus  körök  zenés  mulatságaihoz  húzták  a  talpalávalót,  illetve  kísérték  énekeiket  és 

minden  bizonnyal  ezeken  az  alkalmakon  is  megszólaltak  énekelhető  epikus  szövegek.  Ezek  a 

szövegek  a  16.  századig  nem  sokban  különbözhettek  azoktól,  amelyek  a  főúri  mulatságokon 

hangoztak el. Ezeken az eseményeken sokszor a főúr is részt vett, sőt ezek szervezője is lehetett, és 

az egyházi átkok egy része azokra az egyházi személyekre hull, akik méltóságukat feledve látogatói 

a  népi  mulatságoknak,  befogadnak  mindenféle  vándorkomédiásokat,  és  nem  átallanak  szent 

olvasmányok  helyett  sikamlós  történeteket  hallgatni,  melyeket  ezek  a  gyökértelen  emberek 

terjesztenek (BASKERVILL, C. R. 1920:25-27, 34.). Ezzel szemben a kolostorok pozitív szerepet 

is játszhattak a vándorkomédiások befogadásával. Szállás és élelem fejében a szerzetesek hagyták, 

hogy  szórakoztatásukra  ezek  a  vándormulattatók  náluk  is  gyakorolják  a  mesterségüket 

(BENEDICT, J. W. 2011:107-108.).

Az  Uraicecht Becc részletesen felsorolja a korabeli mulattatók nagy részét. A jogi szöveg 

szerint  a  mulattatók közül  csak a  hárfás (cruit)  rendelkezik független jogi  státusszal.  Az egyéb 

mulattatókat  alsóbbrendűekként  kezelik,  saját  jogon  nem  jár  kártérítés  az  ellenük  elkövetett 

bűnökért, ezért ha valami sérelem éri őket, urukat vagy alkalmazójukat kell kielégíteni a rangjának 

megfelelő kártérítéssel. Az alacsonyabb rangú mulattatók közé tartoznak a dudások (cuislennach)45 

és  a  kürtösök  (cornaire)  illetve  azok  a  szórakoztatók,  akik  a  különböző  lakomákon  és  egyéb 

közösségi alkalmakkor léptek fel: a zsonglőr (clesamnach), a bohóc (fuirsire), az akrobata, tornász 

(monach), a történetmondók (reccaire)46, a hivatásos fingóművészek (bragetóir). Az Uraicecht nem 

említ két olyan mulattatót, akik más jogi traktátusokban előfordulnak, az egyik a  crossán. A szó 

jelentése  alapján  eredetileg  olyan  személy  lehetett,  aki  a  templomi  szertartások  alkalmával  a 

feszületet vitte, később aztán egészen más kontextusban esik róla szó: „fel tudta fújni az arcát, a 

zacskóját47 és a hasát”. Elképzelhető, hogy a közönség szórakoztatására durva szatírikus verseket is 

előadott  (crossánach),  melyek  az  idők  folyamán  megszelídültek,  és  irodalmi  alkotásokként  is 

elfogadottakká váltak. 

A másik, az Uraicechtből kimaradt mulattató a drúth, aki vagy született bolond volt, a szó 

elmebeteg  értelmében,  vagy olyan  személy,  aki  utánozta  a  bolondokat  a  közönség  mulattatása 

45 Van olyan jogi szöveg, amely a dudásokat a független foglalkozásúak közt tárgyalja (Bretha Nemed déidenach - 
említi KELLY 1998:64. a 198-as lábjegyzetben).

46 Bizonytalan jelentésű szó - elsődleges fordítása ’mesélő, beszélő’. Skóciában azokat a harmadrangú bárdokat hívták 
így a 17. században, akik anekdotaszerűen, friss hírek említésével bármilyen adott pillanatban felmerülő tárgyról 
tudtak beszélni (rögtönözni). (ibid) 

47 Ez utalhat az udvari bolondok botra fűzött bőrzacskójára, a jogar karikatúraszerű mására, de úgy is értelmezhető, 
hogy valamilyen trükkel felfújta a herezacskóját és ezt mutogatta.
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céljából (KELLY 1998:64-65.). Magas státuszát akarják kiemelni akkor, amikor druth ríg-ként, azaz 

udvari bolondként említik. Szerepe fontos a királyi udvarokban, mert időnként az igazság csak az ő 

szájából  hangozhat  el,  amikor  a  királyt  vagy  a  magas  rangú  főurat  helytelen  cselekedetére  a 

kíséretéből  más  nem  meri  figyelmeztetni,  ez  a  bolond  feladata  lesz.  A  bolondok  lehetnek 

születésüknél  fogva  szellemi  fogyatékosok,  akik  a  nem  mindig  érzékenységükről  híres  udvari 

körökben  szerencsétlenségükkel  szórakoztatják  az  udvaroncokat,  vagy  különös  szellemi  és 

alakoskodó  képességekkel  bíró  emberek,  akik  gyors  észjárásukkal,  szellemes  és  nem  ritkán 

szemtelen replikáikkal kápráztatják el a közönséget, beleértve alkalmazóikat is (SOUTHWORTH, 

J. 2003.). Ez nem mindig jelent előnyt nekik. Ha munkájuk során valamelyik főúr sértve érzi magát, 

és  megbosszulja  a  sértést,  nem  köteles  kártérítést  fizetni  a  bolondnak.  (  FLETCHER,  A.  J. 

2000:18.).

Máskor  úgy  tűnik,  a  drúth összefoglaló  kifejezés.  Használhatták  a  bolondokra,  de  a 

zsonglőrökre  és  akrobatákra  is.  Időnként  a  különböző  trükkökkel  való  mulattatás  tartozhatott 

egyetlen  drúth feladatai közé. Conare király udvari bolondja, Tulchaíne, a Da Derga fogadójának 

elpusztításáról  szóló  történetben  a  fogadó lerombolását  megelőző  baljóslatú  éjszakán  bonyolult 

mutatvánnyal szórakoztatja a királyt: kilenc karddal, kilenc ezüst pajzzsal és kilenc aranyalmával 

zsonglőrködik. Folyamatosan a levegőbe dobálja őket, úgy, hogy a kezében mindig csak egy marad 

és  egyik  sem esik a  földre.  A fogadót  a  támadásra  készülő ellenség kémleli,  és  amikor  a  kém 

tekintetét  megérzi  Tulchaíne,  hirtelen  megzavarodik,  ezért  leejti  a  kardokat,  a  pajzsokat  és  az 

almákat. A király ezen meglepődik, mert a bolond még sohasem rontotta el ezt a mutatványt. A 

bolond elmondja, hogy egy gonosz szem nézett rá, aminek három pupillája van, majd megjósolja a 

fogadó pusztulását. Ezután újra elejti a kellékeket, amiket azért szedegetett össze a földről, mert 

meg  akarta  ismételni  a  mutatványt.  Ez  olyan  rossz  ómennek  bizonyul,  hogy  abbahagyja  a 

zsonglőrködést (GANTZ, J. 1981:94-95.).

A kevésbé  arisztokratikus  mulattatók  sok  fajtáját  említik  a  különböző szövegek,  néha  a 

képeken  is  megjelenítik  őket.  Egy  tizenkettedik  századi  ábrán,  melyet  az  Írország  mitikus 

középpontját,  és az egész sziget feletti uralmat szimbolizáló Tara váráról készítettek, annak is a 

lakomázó terméről (Tech Midchúarda), a különböző mulattatók szöveges felsorolásban szerepelnek. 

A képen a tarai várban tartott lakomák ülésrendjét ábrázolják.48 (2. ábra) A szavak a hierarchiában 

betöltött  szerepnek  megfelelően  mutatják  a  lakoma  résztvevőinek  helyét,  de  ezzel  együtt 

meghatározzák azt  is,  hogy ki  melyik részt  kaphatja a lakomán felszolgált  sertésből.  Ez utóbbi 

megkülönböztetés  a  már  a  görög  és  latin  klasszikus  szerzők  által  emlegetett,  majd  az  ulsteri 

48 A kép eredetileg  a  Leinsteri  könyvben  szerepel  (Trinity College  Dublin,  Kódex  gyűjtemény:  TCD,  MS 1339, 
H.2.18; fol. 15, cols a-b.) 
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mondakör  történeteiben  is  többször  olvasható  rituáléra,  a  hős  porciójának  meghatározására 

emlékeztet. Az ulsteri mondakör előtörténetei közül kettő is, a Bricriu lakomája (Fled Bricrenn) és a 

Mac Dathó disznaja (Scéla Mucce meic Dathó)  paródiaszerűen említi  ezt  a szokást,  melynek a 

lényege az, hogy a lakoma előtt meg kell határozni, ki a legméltóbb a felszolgált sertés legjobb 

falatjára.  Ebből  gyakran  véres  verekedésekbe  torkolló  nézeteltérések  támadnak.  A  tarai 

lakomaterem  hierarchikus  rendje  talán  azért  közli  a  kialakult  szokásrendet,  hogy  elkerüljék  a 

vitákat. A mulattatók közül a hárfás (cruittiri) kapta a legelőkelőbb helyet, a lovászok (marcaig) és 

a törvény ismerői (brithemain) között, a bal oldali külső oszlopban, felülről a másodikat, a király 

közvetlen közelében. Érdekes lehet, hogy a társadalmi pozíció mennyire befolyásolta, befolyásolta-

e a lakomákon a mulattatók előadásainak időbeli sorrendjét, vagy etikett szerint, vagy valamiféle 

dramaturgia szerint következtek egymás után. Az ábrából ez nem derül ki.

A  tarai  vendéglistán  az  előadóművészek  közül  szerepelnek  még  a  történetmondók 

(senchaid), a dudások (cuisle), a bűvészek, mutatványosok (clessanaig), a kürtösök (cornairi), egy 

másik típusú duda (a buinne) játékosai és a fingóművészek (braigetóir).

A költők közül az  ollamhot nem a legelőkelőbb pozícióban, a baloldali külső sor hatodik 

helyén  láthatjuk.  Feltüntetik  még a  filik hatodik osztályába tartozó  költőket  (maccfurmid),  és  a 

legalacsonyabb rangú költőket (fochloc) is az ábrán.

A történetmondó,  a  senchaid a  tuath történeti  hagyományának  az  őre.  A legfontosabb 

feladata  az  volt,  hogy  a  törzsi  tudós  hagyományt  és  a  genealógiákat  felidézze.  Feladatát  az 

énekmondóhoz hasonlóan végezhette, mert mesék előadójaként is számon tartották. A genealógia 

vagy  a  történelem  felidézése  gyakran  mesés  szövegek  tálalásában  került  a  közönség  elé,  ami 

segítette  a  fontos  ősök  és  események  memorizálását.  A  16.  századtól  az  angolok  nagyon 

ellenségesen nyilatkoztak a  senchaidokról,  mert  felismerték fontos szerepüket a törzs múltjának 

ébren  tartásában.  Ezzel  a  szerepükkel  útjában  álltak  az  angol  hódításnak  (FLETCHER,  A.  J. 

2000:50-52.).

A főúri  lakomáknak  gyakran  a  fingóművész  is  fontos  szereplője.  A tarai  lakomatermet 

ábrázoló képen a hárfásénál sokkal kevésbé előkelő helyen, a jobb oldali belső oszlopban, alulról a 

negyedik sorban található, az udvari bolond (druth ríg) mellett. Általában az udvari bolondokkal és 

a szatíramondókkal egy szinten említik. Mutatványát úgy írják le, szinte rituális ismétlődéssel (nem 

csak az írek, hanem például Rabelais is), hogy „ugrott, fütyült és fingott”. Egyáltalán nem megvetett 

ember,  sőt  akár  püspöki  rangra  is  emelkedhet  produkciói  megbecsüléseként  (II.  Henrik  angol 

királynak volt például egy híres flatulistája, Roland le Fartere). Hogy pontosan mi volt a produkció 

lényege, az talán kikövetkeztethető a híres 19. század végi francia fingóművész, Monsieur Joseph 

Pujol  Moulin  Rouge-ban  tartott  bemutatóinak  leírásából,  ahol  az  említett  úr  előadásában  „jól  
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kidolgozott  hangeffektusokban  gyönyörködhetett  a  közönség”.  Abszolút  kasszasiker  volt.  (A 

fingóművészetről: FLETCHER, A. J. 2000:12., 17-18., 21-22., 24-25., 33., és 325-326. oldalakon; 

SOUTHWORTH, J.2003:52-53. A mulattatók hierarchiájában betöltött helyéről lásd még KELLY, 

F. 1998:64.)

Tulajdonképpen  a  hivatásos  szórakoztatók  közé  tartozik  a  fidchell nevű  stratégiai  játék 

mestere (a fidchellaig) is. A fidchell, amit általában a sakk szóval fordítanak, népszerű játék volt a 

középkori Írországban. Két játékos játszotta, az egyik valószínűleg támadó bábukat mozgatott, míg 

a védekező játékos a tábla közepén elhelyezett királyt védő bábukkal lépkedhetett. A lépések pontos 

szabályai  feledésbe merültek.  A legkorábbi  fidchell tábla  a  viking kori  Dublinból  került  elő (fa 

emberfigura, akinek hasa alkotja a játékmezőt). A megmaradt játéktáblák tanúsága szerint a fidchell 

a kelta népek körében népszerű mitikus középpont,  és a mitikus középponthoz kötődő szakrális 

király képzetével függ össze. (REES, A&B. 1961., GANTZ, J. 1981.)

A clessanaigok a mai értelemben vett illuzionisták, bűvészek voltak. Alan Fletcher idéz egy 

izgalmas  mutatványt,  melyet  a  16.  század  első  felében  írtak  le.  Bemelegítésként  a  bűvész 

megkérdezi, bebizonyítsa-e, hogy tudja úgy mozgatni az egyik fülét,  hogy közben a másik nem 

mozog. A közönség kíváncsi. A bűvész erre megfogja az egyik fülét, és elkezdi mozgatni. A tréfa 

felpaprikázza a közönséget, ami jó bevezető az igazi mutatványhoz. A bűvész a táskájából elővesz 

egy selyemgombolyagot, amit aztán feldob a felhők közé. Ezt követően ugyanebből a táskából egy 

nyulat vesz elő, ami felfut a selyemszálon, utána küld egy kutyát, majd egy apró fiúcskát. Aztán egy 

másik  táskából  egy  gyönyörű  leányzót  húz  ki,  aki  szintén  felfut  a  gombolyagból  lelógó 

selyemszálon. Ezután a közönség egy darabig némán vár, mi következik még. Végül megszólal a 

bűvész: „Ajaj, azt hiszem nagy bajt csináltam!” „Micsodát?” kérdezik tőle. „A kutya megeszi a 

nyulat,  a  fiúcska  pedig  szerelmeskedik  a  lánnyal”,  válaszolja  a  bűvész,  majd  megrántja  a 

selyemszálat és láthatóvá válik, hogy a fiú a lány lábai között hever, a kutya pedig szájában tartja a 

nyúl  csontjait  (FLETCHER,  A.  J.  2000:21.)  A leírás  alapján  nem lepődnék  meg,  ha  erről  az 

előadásról kiderülne, hogy eredetileg bábjáték volt.
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 2.6. Az ír költő és énekmondó feladatai

A romantika korában a költő szerepét teljesen átértékelték. Előtérbe került a költő géniusz, 

aki kreatív volt és magányos, az ihlet hatására írt, és lelke az egekig emelkedett alkotás közben. 

Kiemelték vátesz szerepét. E szerint az új elképzelés szerint a költő magányossá vált, lánglelkűen 

pusztult el a közösség érdekében is, de a közvetlen kapcsolat közte és a közönség között egyre 

gyengült. Feladata elsősorban az eredeti költemények létrehozása lett. A középkori ír költő ezzel 

szemben  közösségi  ember.  A  törzs  hivatalnoka,  aki  tudását  egy  nagy  mennyiségű  örökölt 

hagyományból merítette, ennek kezelési technikáit el kellett sajátítania, és bár akad rá példa, hogy 

személyes  érzéseit  is  kifejezze,  nem célja,  hogy egyéni  legyen.  Értékét  a  társadalmon belül  az 

szabja meg, mennyire vannak birtokában a hagyomány felidézésének a technikái. A költészet az ő 

számára  nemcsak  a  lírai  verseket  jelenti,  hanem  a  szóbeli  művészet  minden  formáját.  Ez 

tartalmazhatja a  versbe szedett  történeti  és  jogi  szövegeket,  de a  prózai mitikus  történeteket is. 

Költészetének elsődleges értéke nem a szépsége, hanem a hasznossága (BLOOMFIELD, M. W. – 

DUNN, C. W. 1989:IX., 1-3.). 

 A költő egyik legfontosabb feladata a múlt, a jelen és a jövő magyarázata volt. Szövegeivel 

az embert el kellett helyeznie a társadalomban, amiben élt, ami a legtöbb ember számára szűkebb 

lakóhelyének társadalmát jelentette. A világ a törzsi határokig tartott, azon túl kezdődött a másik 

világ, a természetfölötti. Nem véletlen a sok határátlépő rituálé a terület elhagyásakor, amelyek egy 

részének  emlékei  a  mai  napig  a  települések  határain,  a  keresztutaknál,  a  temetők  kapujánál 

elhelyezett  feszületek  és  a  különböző  szentek  szobrai.  Ahogy a  jogi  szövegekkel  kapcsolatban 

említettem, a középkori ír társadalom tagjainak többsége helyhez kötötten élt, a nem kiváltságos 

férfiak is csak háborúskodások idején hagyták el a törzsük területét, a nők és a gyermekek pedig 

talán sohasem, hacsak nem indultak ők is egy-egy távolabbi vásárba, vagy zarándoklatra. Mindkettő 

típusú  utazás  rituális  utazásnak számított.  A költő  nem egyszerűen ismerte  a  másik világot,  de 

közvetíteni  is  tudott  a  kettő  között.  Tudásával  más  nem vetekedhetett,  a  tudás  egy  szűkkörű, 

hivatásos szellemi elit, az áes dána privilégiuma volt, tehát amit a törzs tagjai tudtak a világról, azt 

elsősorban a költő közvetítésével tudhatták meg. A költői nyelv dialektusok nélküli standard nyelv 

volt, amit nemcsak Írországban, de a 17. századig Skóciában is használtak a költők, és felkészítették 

rá  az arisztokraták gyermekeit  is,  hogy megértsék a költők szövegeit.  Ez a  költői  nyelv fontos 

szerepet  játszott  az  egységes  kultúra  megőrzésében  egy  olyan  országban,  mely  politikailag 

számtalan kis törzsi királyságra tagolódott. Néha azonban a tanult osztály képviselői nem akarták, 

hogy értsék őket, ilyenkor egymás közt a  Bérla na Filed-et, egy mások számára megfejthetetlen, 
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homályos nyelvet használtak (CARNEY, J. 1973:237.).

A közösségnek  belátható  határai  voltak,  ezen  belül  kellett  megalapozni  és  fenntartani  a 

társadalmi rendet.  A fili nem egyszerűen dicsőítő, szatirikus vagy szórakoztató szövegeket őrzött, 

komponált  és  adott  elő.  Versei,  történetei  fontos  üzeneteket  tartalmaztak:  szociális 

viselkedésmintákat, világnézetet, genealógiai-, jogi tudást, a helynevek tudományát (NAGY, J. F. 

1986:274.).  A  költő  dicsőítő  versének  és  szatírájának  előadása  vallásos  aktusnak  számított. 

Elmondásuknak  jótékony  és  romboló  hatása  volt  (CARNEY,  J.  1973:236.).  A  középkori  ír 

társadalomban a  költő  előadását  megszabták  a  közönség elvárásai.  A közönség tisztában volt  a 

történetekkel, ismerős volt számára az a keret, amelyen belül a költők hasonlataikat kiválaszthatták, 

és  pontos  elvárásaik  voltak  a  dicsőítő  verssel,  a  szatírával,  a  siratóval  kapcsolatban.  Ezeket  az 

elvárásokat  a  különböző  típusú  versek  szociális  szerepe  határozta  meg,  ami  erősen  függött  az 

alkalomtól, amelyen a szövegek elhangzottak. A költőnek igazodnia kellett ezekhez a hagyomány 

formálta  elvárásokhoz.  A szűk,  zárt  társadalmakban  a  közösség  véleménye  formálja  az  ember 

egyéniségét.  A legfőbb  érték  a  közösség  megbecsülése,  és  a  legtragikusabb  helyzet  az  egyén 

számára,  ha elveszíti  a közösség megbecsülését.  A költő feladata az értékek folyamatos életben 

tartása. Véleményformáló ereje van szavainak. A közösségen belül is és a külvilágban a törzsről 

kialakított  vélemény befolyásolásában  is.  Ebben  a  társadalomban  minden  ember  alapértékét  az 

határozza  meg,  hogy  születésénél  fogva  hova  tartozik  az  adott  csoportban,  illetve  hogy  a 

születésekor  őseitől  örökölt  szereppel  kapcsolatos  elvárásoknak  mennyire  felel  meg 

(BLOOMFIELD, M. W. – DUNN, C. W. 1989:5-7.). A dicsőítő szövegek és a szatírák ennek a 

szerepnek a helyes vagy helytelen megélésére hívják fel a figyelmet. A dicsőítő szöveg is lehet 

figyelmeztetés olyan király számára, aki cselekedetei révén nem felel meg az elvárásoknak, akit 

őseinek a példájával akarnak rávezetni a helyes útra. Ebben az esetben még nyilvánvalóbb, hogy a 

szövegek nem elsősorban az alkalmazónak szólnak, hanem az általa betöltött szerepnek.

Ahhoz, hogy ezek a szabályozások jól működjenek, elengedhetetlen volt, hogy higgyenek a 

szó mágikus erejében. Ahhoz, hogy a szónak mágikus erőt tulajdoníthassanak, szükséges volt, hogy 

minden szó jelentése pontos legyen. A helyes szó rendet teremt a világban, nevén nevezi a dolgokat, 

felidéz, teremt vagy megsemmisít (FORD, P. K. 1999:XXIV.). Minden azt a nevet kapja, amely 

csak rá illik. Ha nem így lenne, a szavak félrevezetnék az embereket. A színészekkel az az egyik 

probléma a középkorban, hogy játék közben másnak adják ki magukat, mint amik valójában, ezzel 

megbolygatják az isteni rendet. Ha a szavak azt jelentik, amit jelenteniük kell, meg lehet találni az 

eredetüket. A helyek tudománya ennek a néveredet magyarázatnak, a név miértjének a tudománya. 

A személynevek esetében ez ugyanígy igaz. Egyrészt a kiemelkedő hősök cselekedetei révén nyerik 

el nevüket, melyek erre a cselekedetre emlékeztetik az embert, mint CúChullain esetében, másrészt 
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az  ember  nevének  az  értelmét  már  az  ősei  megalapozták,  erről  szól  a  genealógia.  A szavak 

segítségével visszaidézhető a múlt. Ez abban az esetben nem működik jól, ha helytelenül használjuk 

a szavakat. Ezért a szavak mágikus használata a hagyomány szerint megszabott szabályok pontos 

betartásával lehetséges csak (BLOOMFIELD, M. W. – DUNN, C. W. 1989:8-11.). Ennek tudatában 

érthető, miért van szükség a szemtanúkra, akik pontosan tudják felidézni a múltbéli eseményeket, 

miért van szüksége a középkori lejegyzőknek a Fintan mac Bóchra, a Tuan mac Cairill és a Caílte, 

Oisín típusú ősöreg emlékezőkre, akik tanúskodnak arról, hogy amit elmondanak, az biztosan úgy 

volt,  mert  ők ott  voltak,  látták és átélték az eseményeket.  Ez nem jelenti  azt,  hogy a szövegek 

előadóinak  a  szövegeket  tényleg  szóról  szóra  meg  kellett  tanulniuk.  A  szájhagyományban 

tulajdonképpen minden szöveg variációja a korábbi szövegeknek.

A  fili,  mint  a  mágikus  szó  hivatott  őrzője,  átörökítője  és  létrehozója,  minden  fontos 

szertartás nélkülözhetetlen résztvevője. Kiemelt helyzetét legékesebben bizonyítja, hogy a királyok 

beavatásánál ő adja meg a királynak a rituális legitimációt. Ő adta át a hatalmát szimbolizáló jogart 

a  királynak,  beavatási  költeményt  szerzett  az  alkalomra,  és  a  szertartás  során  ő  idézte  fel  a 

beavatandó  király  családfáját.  Nem  véletlen,  hogy  a  költői  rend  tagjai  az  egyházzal  szemben 

folyamatosan  küzdöttek  a  különböző  szertartásoknál  játszott  szerepük  megtartásáért 

(BANNERMAN, J. 1989:130., 123.).

A költő  feladatainak  tömör  összefoglalása  miatt  érdemes  még  egyszer  felidézni,  amit 

Clanricarde márkija írt visszaemlékezéseiben a 17. század végén:

„Minden  tudós  vagy  fő  költő  függött  valamely  hercegtől  vagy  főúrtól,  törzse 

támogatójától. Szoros kötelék fűzte urához és annak családjához, mivel neki kellett versben 

megörökítenie  ura  házasságát,  a  gyermekáldást,  az  elhalálozásokat,  a  háborúban  vagy 

békében  szerzett  javait,  zsákmányait,  és  minden  jelentősebb  eseményt  az  életében. 

Gyászdalt  kellett  szereznie  ura,  annak  valamelyik  rokona  vagy  gyermekei  halálakor  és 

lakodalmi éneket kellett írnia, ha esküvőre került sor a családban. Ha epikus éneket vagy 

hőskölteményt  szerzett  más  uraknak,  elvárták  tőle,  hogy  saját  patrónusáról  is 

megemlékezzen vagy legalább a nevét megemlítse.” (BERGIN, O. 1970:7.)

A  költő  egyszerre  volt  patrónusa  hírnevének  jele  és  forrása.  A  dicsőítő  és  alkalmi 

költemények  megírása  mellett,  ahogy  ezt  az  alkalmazójához  fűződő  viszonnyal  kapcsolatban 

láthattuk, a költő urának bizalmasa és tanácsadója is volt. Időnként diplomataként is képviselnie 
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kellett  alkalmazója  érdekeit  más  főurak  előtt.  Minden  joggal  felruházott  tárgyalófél  lehetett 

(BREATNACH, P. 1983:55.). Diplomáciai feladatai teljesítése közben olykor információszerzéssel 

is megbízták.

A dicsőítő költemények mellett a költő másik alapvető feladata volt a szatíra alkalmazása, ha 

erre szükség volt. A szónak nemcsak teremtő, de pusztító ereje is felhasználható. A szatíra jelentése 

más, mint amit ma értünk alatta. Nicholls szerint teljes félreértés a szatíra szót használni, ő „versbe 

szedett átok”-ként értelmezi (NICHOLLS, K. W. 2003:93.). Itt talán még jobban érvényesül a szó 

mágikus  erejébe  vetett  hit,  mint  a  dicsőítő  énekeknél.  A nem jogosan  használt  szatíra  komoly 

büntetést  vont  maga  után,  a  költő  nemcsak  az  alkalmazásból  esett  ki,  de  kiváltságos,  nemed 

státuszától is megfosztották. A helyesen alkalmazott szatírától Stanihurst feljegyzése szerint még a 

16. században is komolyan féltek Írországban. A szatíra nem egyszerűen megszégyeníti azt, akivel 

szemben  alkalmazzák,  hanem konkrét  fizikai  sérüléseket  is  okozhat  neki,  ahogy ezt  számtalan 

korabeli feljegyzésben olvashatjuk: bőrkiütéseket, keléseket, de a szatírát megérdemlő személynek 

a teste megsemmisülését, a halálát is előidézheti. A 16. századi Angliában szokásos szófordulat volt 

a „halálba rímelni” (rhyme to death), ami a szatíra használatára utalt, amivel nemcsak embereket, de 

a közgondolkodás szerint a patkányokat is el lehetett pusztítani. A szónak ugyanezt a varázserejét 

pozitív módon is lehetett alkalmazni, például ahogy egy jogi kommentár állítja, a költőnek azért kell 

a  király  kíséretében  tartózkodnia,  hogy  megvédje  a  boszorkányságtól,  a  gonosz  varázslatoktól 

(KELLY, F. 1998:43-44.).

A szatíra  eszközével  hivatalosan  csak  a  fili élhet,  abban  az  esetben,  ha  nyomást  kell 

gyakorolni  valakire,  aki  nem tartja  be  a  törvényt.  A  fili nagyon  gyakran  a  vétkes  családjának 

vezetője  ellen  mondott  szatírát,  ezzel  egyrészt  nagyobb  nyomatékot  adott  helytelenítésének, 

másrészt a családfőt is kényszerítette a bűnös helyreigazítására.  Aki a szatírát semmibe vette,  a 

státuszának elvesztését kockáztathatta meg. Ha a szatíra jogtalannak bizonyult, a sértett kártérítést 

kapott a szatíra szerzőjétől vagy alkalmazójától.  Ha a szatíra jogos volt,  a bűnösnek nemcsak a 

büntetést kellett megfizetnie, hanem jó hírének visszaszerzésére is áldoznia kellett a vagyonából 

(ibid. 138.). A szatíra törvénytelen használatát nagyon gyakran nőkkel kapcsolatban említik a jogi 

szövegek. Ilyenkor szavaiknak boszorkányos varázserőt tulajdonítanak. Azok a nők, akiket ilyen 

praktikákon rajtakapnak, jogilag a farkasemberekkel és a csavargó nőkkel egy szintre kerülnek. 

Megtagadják tőlük betegség idején az egyébként kötelező segítséget, ápolást, mert félő, hogy bajt 

okoznának abban a házban, ahová befogadják őket. A szatíra jogtalan használója a középkori ír 

ember  szemében a  gonosz varázslókhoz,  az  eretnekekhez  és  a  rablógyilkosokhoz volt  hasonló, 

akikre a pokol várt haláluk után (KELLY, F. 1998:49-50.). 
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Szatírát  „elkövetni”  sokféle  módon  lehetett.  Általában  a  szóbeli  sértés  legtöbb  fajtáját 

szatíraként  kezelték:  gúnyolódni  valaki  külsején,  rejtett  fogyatékosságot  világgá  kürtölni,  bántó 

gúnynevet mondani valakire, varázserejű szatírát költeni, vagy meglévőt ismételni, mást tolvajlással 

ok nélkül meggyanúsítani  és valakiről valótlan állításokat  terjeszteni  mind bűnnek minősült,  de 

másnak a  testi  baját  gesztusokkal  utánozni  is  ebbe a  kategóriába  tartozott.  Aki  halott  emberrel 

szemben alkalmazta a felsoroltakat, az is bűnösnek számított, ezért az elhunytnak járó kártérítés 

felét meg kellett fizetnie a családja számára (ibid. 137-138.).

Szinte az irodalom minden területén megtalálható a narratív forma. Jogi tartalmat, tanácsot 

is lehet történetként előadni, a genealógiát is lehet mesébe csomagolni, a dindsenchas szövegek, a 

mitikus  földrajz  nagy többsége  mesében előadott  áletimológia.  Sok,  általunk meseként  olvasott 

szöveg jóval több jelentéssel bírt a középkori emberek számára. 

Olyan magas rangú költők, mint Senchán, Rumann vagy Eochaidh Ó hEoghusa soha nem 

voltak  történetmondók  vagy mulattatók  -  ezek  a  feladatok  jóval  az  ő  státuszuk  alatti  előadók 

szerepéhez tartoztak. Természetesen nekik is meg kellett tanulniuk a genealógiai szövegeket, az ír 

történelmet és a mitikus történelmet. Rengeteg történetet kellett ismerniük ahhoz, hogy a jelenkori 

történések  bármelyikére  tudjanak  analógiát  felhozni  a  múltból  és  a  mitológiából.  Ó  hEoghusa 

verseiben például vegyesen szerepelnek idézetek és reminiszenciák a Táin Bó Cuailnge-ből, a Brian 

Bóruma nagy királyról és a fiairól szóló történeti munkákból, a szentek legendáiból, Ovidiustól és 

más antik szerzőktől,  a középkori  európai mesekincsből valamint az ír  költői  rend történetéből. 

(CARNEY, J. 1985:110.)

A  fili öntudata  szerint  a  történetmesélés  nem  tartozott  a  fő  tevékenységéhez.  Ő  tanult 

embernek tartotta magát, nem mulattatónak. Az ő felfogása szerint a szórakoztatás mások feladata 

volt, nem az övé. Olykor a kötelessége mégis arra szorította, hogy meséket mondjon. Például hogy 

segítse patrónusa elalvását. Vagy Mongán Mac Fiachna udvarában Forgoll, a költő a téli félévben 

minden este mondott egy mesét, hogy vendéglátóit szórakoztassa (MAC CANA, P. 1980:16-17.).

A korai időszakban, amikor még kevésbé van tudomásunk a szakosodásról, a költő feladatai 

közé  tartozott  a  jogi  szövegek  alkalmazása  is.  A kolostori  iskolákban  ez  már  speciálisan  erre 

készülő emberek dolga lett. A jogi szövegek már ezt a helyzetet tükrözik, amikor a peres ügyek 

intézése a külön erre szakosodott törvénytudók dolga.

Az ulsteri mondakör szövegeiben többször találkozhatunk a költővel, mint jóssal. Medb-nek 

Fedelm, a költőnő megjósolja a bikarablás következményeit,  vagy Cathbad,  a druida előrevetíti 

Deirdre születését és a lány tulajdonságait, amik sok ulsteri harcos vesztét okozzák majd. A Bretha 
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Nemed című  jogi  szöveg  a  költő  feladatai  közé  sorolja  az  imbas  forosna-t,  azaz  'tudást,  mely 

megvilágosít'.  A kissé homályos  megfogalmazás  a  jövőbelátás  képességére utal.  Egy 9.  századi 

szöveg szerint az imbas forosna alkalmazásának a módja a következő: a költő egy sertés vagy kutya 

vagy macska nyers húsát a szájába veszi,  rágja egy ideig, majd a megrágott húst bálványoknak 

ajánlja fel. Ezután két tenyerével eltakarja arcát és álomba merül. Álmában feltárul számára a jövő. 

Nem véletlen, hogy Szent Patrik megtiltotta az imbas forosna alkalmazását (KELLY, F. 1998:45.), 

hiszen  számára  a  szent  szó  mást,  az  isteni  igét  jelentette.  Isten  hatalmában  van  a  jövő 

kinyilatkoztatása. 

A leinsteri mondakör főszereplője Fionn Mc Cumhaill, aki nemcsak kiváló harcos, de tudós 

és költő is egy személyben, a hüvelykujját a szájába helyezve látóvá válik. A nagyon archaikusnak 

tűnő módszert egy mese magyarázza, amely elmondja, hogyan szerzi meg a látás képességét Fionn. 

Fintan druida tanítványaként a mindentudás lazacát sütögeti tűz fölött. A lazac véletlenül a parázsba 

esik, és Fionn, hogy mestere ne vegye észre a balesetet, utána kap. A lazac zsírja megégeti az ujját, 

amit önkéntelenül a szájába kap - ettől kezdve ezzel a mozdulattal a mindentudás mindig megsegíti 

őt.
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3. A költő, énekmondó felkészülése feladatára
 3.1. A költők kiválasztása

A mitikus  szövegek szerint  a  költőt  időnként  természetfeletti  hatalmak választották  ki  a 

feladatára. Aki a szó mágikus erejének ura egy orális társadalomban, az nem természetes módon 

szerezte meg a tudását, annak kapcsolata van a természetfölötti hatalmakkal, annak képesnek kell 

lennie az evilág és a másvilág határának átlépésére (FORD, P. K. 1999:XXIV.). Ahogy a hősöknek, 

úgy a költőnek is (ez egybeeshet) csodálatos jelek előzik meg a születését, és gyakori, hogy a költő 

egyik szülője másvilági lény. A hős az evilág és a másvilág közötti közlekedését ez biztosítja. Ez a 

mitikus elképzelés megmaradt a későbbi népi gondolkodásban is, amikor a költő, de még inkább a 

zenész a másvilági lényektől kapja csodás képességeit, valamilyen szolgáltatásért cserébe, ami miatt 

aztán meg is jelölik őt - valamilyen testi fogyatékossága jelzi, vaksága, nyomoréksága vagy púpja, 

hogy a másvilág lényeinek a kiválasztottja ő. Az ilyen módon szerzett képesség a népi szövegek 

szerint lehet egyszerűen egy eszköz, például egy hangszer, aminek a segítségével a zenész olyan 

csodálatosan tud játszani,  ahogy senki  más a világon.  Ennek az elgondolásnak is  megvannak a 

mitológiai előzményei, és nagyon gyakori, hogy a hős túlvilágjárásának az az elsődleges célja, hogy 

egy ilyen eszközt megszerezzen, megkapjon, mint ahogy történik ez Cormac MacAirt esetében is, 

aki Manannántól olyan kelyhet kap, amelyik megreped, ha hazugságot mondanak a közelében, és 

csak az igazság fényre derülésétől forrad össze újra (CROSS, T. P. - SLOVER, C. H. 1996:506.).

A későbbi gyakorlatban ennek a kiválasztottságnak megmaradnak ugyan emlékei, de a költő 

sokkal evilágibb módon kerül a helyére a társadalomban. Írországban komoly feltételeknek kellett 

megfelelni, hogy valaki költő lehessen.

A kiválasztás szempontjai ezek voltak: 

1. Legyen meg a megfelelő családi háttere, azaz származzon olyan családból, amelyben már 

a felmenői is költők voltak, legalább az apja és a nagyapja (lehet költő az is, aki ezt nem tudja 

igazolni, de akármilyenek is a képességei, ha nem származik költői családból, a fokozatához járó 

fizetségnek csak a felét kaphatja - ez akkor is így történik, ha költő családjából származik, de a 

képességei  révén  nem tudja  elsajátítani  rendesen  a  mesterséget,  vagy a  képességei  megvannak 

ugyan, de elhanyagolja az iskolát).

2. Mielőtt hivatalosan is költővé avatják, be kell mutatnia költeményeit egy ollamhnak, aki 

bizonyítja a patrónus előtt, hogy a költemények alapján a jelölt erre érdemes, ezen kívül büntetlen 

előéletű,  tiszta  életvitelű,  tökéletesen elsajátította a mesterségéhez szükséges tudást,  száján csak 
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tiszta  szavakat  ejt  ki,  tiszta  házaséletet  él,  és  csak  egyetlen  felesége  van.  (BREATNACH,  L. 

1987:103-107.)

A költői státuszt el is lehetett veszíteni, és nemcsak a költemények tisztességtelen használata 

révén, de akkor is, ha a fiú nem folytatta a családjától öröklött mesterségét. A triád így fogalmazza 

meg: "Három szabad ember, aki rabszolgává teszi magát: a földesúr, aki eladja földjét, a királynő, 

aki bugrishoz jár, a költő fia, aki felhagy apja mesterségével" (MEYER, K. 1906:23.).

Költőnőkről  is  van  tudomásunk.  Fedelm,  aki  Medb királynőnek  megjósolja  a  Cuailngei 

bikarablás  véres  kimenetelét,  éppen Britanniából  tért  haza,  ahol  a  költészet  tudományát  tanulta 

(KINSELLA,  T.  1969:60.).  Az Inisfalleni  évkönyv a  934-es  esztendőben feljegyzésre  méltónak 

tartja, hogy meghalt Muinechán lánya, Uallach, aki Írország női költője volt (banfhili Érenn). A 

törvények  nem  tiltják  a  lehetőséget,  mindazonáltal  nagyon  ritkán  említenek  ilyen  eseteket. 

Valószínűleg akkor állt egy költő lánya maga is költőnek, ha a családban nem akadt fiú örökös, aki 

átvehette volna apja  szerepét.  Ilyenkor ugyanazokat  a jogokat  élvezte,  mint a  férfiak.  Többször 

említenek azonban olyan asszonyokat, akik foglalkoznak ugyan költészettel, de nem kapják meg a 

férfi  költőknek járó kiváltságokat,  mert  verseik főleg a  szatíra  műfajába tartoznak,  és  rontásra, 

boszorkányságra használják őket (KELLY, F.  1998:49.).  Valószínűleg ebbe a csoportba tartozott 

Lavorcham is, akit szatíra költőként emlegetnek az Uisneach fiúk történetében. Ő az, aki megkapja 

a feladatot, hogy az emberek elől elzárt helyen irányítsa Deirdre nevelését, addig, amíg eladósorba 

nem  kerül,  hogy  Conchobar  király  elvehesse  feleségül.  Lebarcham  említi  Deirdrének  Noíse 

szépségét. Emiatt dönt úgy Deirdre, hogy nem az öreg király felesége lesz, hanem a fiatal Noisit 

választja.  Deirdre  tanulhatott  valamit  nevelőanyja  varázs  szavaiból  is,  mert  a  fiúval  való  első 

találkozásakor ügyesen csavart szavai segítségével veszi rá Noisit, hogy megszöktesse őt. Olyan 

„kötést” vet rá szavaival, ami alól az nem tud kibújni. Lebarchamról egyébként azt tudjuk még, 

hogy  „Conchobarnak  minden  este  beszámol  mindenről,  legyen  az  jó  vagy  rossz,  ami  aznap 

Írországban történt” (QUIN, E. G. 1968:54.). 
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3.2. A költők tanulmányai

Cormac  mac  Airt  korábban  már  idézett  történetéből  azt  is  megtudjuk,  hogy  a  tudás  a 

másvilági birodalomból ered. Egy forrás fölött kilenc mogyoróbokor áll. Ágaikról bíbor mogyorók 

hullanak a forrásba. A bíbor mogyorókat lazacok eszik meg, a mogyoróhéjak pedig tovább úsznak a 

forrásból,  öt  patakon  át.  A forrás  Manannan  mac  Lir,  a  tenger  istenének  birodalmában  fakad. 

Manannan maga fedi fel Cormacnak a forrás titkát. Nem más az, mint a tudás forrása. Az öt patak, 

amely kiáramlik belőle, az öt érzék, melyeknek segítségével a tudásunkat szerezzük. Senki nem 

juthat birtokába a tudománynak, aki nem iszik legalább egy kortyot a forrásból vagy a patakokból. 

A nagy tudományú emberek, az áes dána, a tudós osztály tagjai azok, akik mind a forrás, mind a 

patakok vizét megkóstolták. (CROSS, T. P. - SLOVER, C. H. 1996:505., 507.)

Egy kora középkori jogi szöveg így írja le a költő által elsajátítandó tudást:

„...a költői mesterség: a [költőjelöltnek]49 ezeket kell megtanulnia [tanulmányainak]50 

nyolc  esztendeje  alatt:  'a  bölcsesség  zálogát',  azaz  a  nyelv  alkotóelemeit,  a   clethchor 

choem-et ('tisztes akadály', egy vers és/vagy versforma neve), a  reicne roscadach-ot ('költői 

rapszódia',  másik versforma51) és a  laíde-t (harmadik fajta versforma); ezen kívül a  teinm 

laída-t ("meghányni-vetni a velejét'), az imbas forosnai-t ('a megvilágosító nagy bölcsesség')  

és a  díchetal  do chennaib na tuaithe-t  ('varázsigék a  törzs fejeiből')  [ezek valószínűleg 

rituálék]52. [A költőnek még meg kell tanulnia]53 a helynevek tudományát (dindshenechas)54 

és  azonkívül  Írország  főmeséit  (primscéla),  melyek  a  királyokkal,  hercegekkel  és 

nemesekkel  kapcsolatosak.  Mert  egy  költő  tudása  nem  teljes  nélkülük,  ahogy  a  költő 

mondja:

A vár nem is vár a király nélkül,

a költő nem költő mese nélkül,

a leány nem leány, ha nem szerény,

olvasás nélkül a tudás kevés.” (NAGY, J. F. 1986:273)55

49 NAGY, J.F. pontosítása az angol fordításban.
50 NAGY, J.F. pontosítása az angol fordításban
51 A DIL szerint rögtönzött dythirambikus vers. (DIL, 503. és 502.)
52 NAGY, J.F. megjegyzése.
53 NAGY, J.F. pontosítása az angol fordításban.
54 NAGY, J.F. pontosítása az angol fordításban.
55Nagy idézi Thurneysen 1891-ben megjelent munkájából (Rudolf Thurneysen, ed. “Mittelirische Verslehren.” In Irische Texte, gen. 
ed. Whitley Stokes and Ernst Windisch. Vol. 3, part 1. Leipzig: S. Hirzel. pp. 49-51).
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Fionn Mac Cumhaill, a leinsteri mondakőr főhősének történetében a tudás megszerzésének 

kétféle  módja  találkozik  egymással.  Fionnt  születésekor  a  már  halott  apja  ellenségeitől  való 

félelmében anyja két harcos asszony felügyelete alatt titokban neveltette egy erdőben (mint ahogy a 

kortársi  Arthur  mondakörben Parsifalt),  ahol  megtanulta  a  természet  törvényeit.  Ezután  evett  a 

mindentudás  lazacából,  melyet  mestere  szeretett  volna  kihalászni  a  Boyne  folyóból.  Fionn 

véletlenül kóstolta meg előbb a lazacot, mint Finneces, a tanítója, mert amíg forgatta a tűz fölött, 

megégette  a  lazac  zsírja  a  hüvelykujját,  amit  a  fiú  ijedten  a  szájába  kapott,  és  ezzel  együtt  a 

lazacban rejlő mindentudás is átszállt a fiúra. Ettől függetlenül ezután még meg kellett tanulnia a 

három titkos tudományt, a teinm lada-t, az imbas forosnai-t és a dichetul dichennaib-ot (CROSS, T. 

P.-SLOVER, C. H. 1996:360-366.).

A költői családba született fili és bárd valójában gyermekkorától fogva a mesterségét tanulta. 

A költészet állandó téma volt otthon, látta apját, amint a verseit készítette, és résztvevője lehetett a 

nem  hivatalos  költői  mulatságoknak.  Valószínűleg  a  költők  és  énekmondók  számára  a 

szövegmesélés  kevésbé  hivatalos  formákban  is  mindennapos  volt,  hiszen  a  mulattatók  nem 

tartózkodtak mindig uruk udvarában, főleg akkor, ha saját birtokaik is voltak. Anyjuk is a legtöbb 

esetben költőcsaládból származott. Intézményes taníttatásuk tizenkét-tizenhárom éves koruk körül 

kezdődött, majd tartott hét éven át, amíg költői alapfokozatukat megszerezték. Ezután még öt éven 

át tanulhatott az, aki az ollamh fokozat előírásainak akart megfelelni. A költőiskolában a tanulók a 

verstan és a költői alkotás, komponálás mellett történelmet, genealógiát, mitikus földrajzot tanultak, 

mindent,  amire  későbbi  gyakorlatukban  szükségük  lehetett.  Az  iskola  végére  a  költő  nagy 

mennyiségű  versmérték  birtokába  jutott,  és  megszámlálhatatlan  költeményt  tudott  fejből 

(CARNEY, J. 1973:238.). Ezeket szabadon használta fel saját költeményei megalkotásakor. A jó 

memóriát  nagyon  tisztelték,  a  mitológiai  történetekben  kiemelkedő  szerepet  kapnak  a  jó 

emlékezőtehetséggel  rendelkező  szereplők,  akik  gyakran  a  sídh világában  élő  zenészek.  A 

középkori  Írországban  a  másolók  szentjeként  tisztelték  Cenn  Faeladot.  Története  szerint  egy 

csatában fejsérülést kapott, levágtak egy darabot a koponyájából, agyának azzal a részével együtt, 

amelyben a felejtés lakozott. Emiatt Cenn Faelad semmit sem felejtett el. Felépülése idején olyan 

helyen  feküdt,  ahonnan  a  különböző  tudományok  oktatóit  hallotta.  Mindent  megjegyzett,  amit 

napközben hallott. Tudását versbe öntötte, és leírta, hogy az utókor számára semmi se vesszen el 

belőle (NAGY, J. F. 1986:291-292.). A különlegesen jó memória azonban nem mindenkinek adatott 

meg.  Ahogy a  fenti  idézet  zárósora  felhívja  a  figyelmünket,  a  hivatásos  költőnek  a  biztonság 

kedvéért már a kereszténység bevezetése utáni korai időszakban is tudnia kellett olvasni.
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A tanítás nyelve a szótagszámláló vers volt (O RIORDAN, M. 2007:197.). A memorizálás 

könnyebbsége miatt  használták a különböző tudományágak tananyagának elsajátítására  a versbe 

szedett  oktató  költeményeket.  A nehézséget  nem  is  a  verstan,  a  nagy  mennyiségű  versforma 

bemagolása  jelentette,  hanem az irodalmi  nyelv megtanulása.  Miközben az írországi  és  skóciai 

nyelvjárások  a  17.  század  végére  kezdtek  egymástól  egyre  erőteljesebben  eltávolodni,  a  költői 

iskolák a korábban élt legnagyobb tiszteletben álló költők munkáinak segítségével kialakítottak egy 

olyan irodalmi és tudományos nyelvet, mely a tanult  emberek közötti  érintkezésben eltüntette a 

dialektusokat. Ennek a nyelvnek a grammatikáját aprólékosan részletező traktátusokban tárgyalták, 

melyeknek tartalmát a tanulóknak is el kellett sajátítaniuk (BERGIN, O. 1970:13-14. és O CUÍV, 

1973.). Ezzel egy időben a seanchast, történelmet és brehon törvényeket is tanító költőiskolákban a 

13.  századtól  nagy gondot fordítottak arra is,  hogy a  diákok megtanulják írni  és olvasni az  óír 

nyelvű szövegeket, abból a célból, hogy tovább tudják adni a számukra már szinte idegen nyelven 

írt hatalmas írott anyagot a következő generációknak. Sajnos az iskolák megszűntek a 17. század 

első felében, így ez a hagyomány, ilyen formában abbamaradt (SIMMS, K. 2009:12.). A tanulóknak 

mindemellett  meg  kellett  tanulniuk  az  ír  nyelvű  költészet  saját  terminológiáját,  de  az  egyházi 

iskolákban, és részben az ír nyelven működő  fili iskolákban is, fontos volt a latin retorika alapos 

ismerete. Michelle O Riordan egész kötetet szentel az ír bárdköltészetből kimutatható latin retorikai 

alapelvek ismeretének és tökéletes használatának a bizonyítására (O RIORDÁN, M. 2007.). 

Érdekes kérdés, hogy vajon a rengeteg szöveg megtanulása és a költői alkotói módszerek 

elsajátítása  mellett  tanítottak-e  a  költőiskolákban  a  szövegek  jobb  átadását  segítő  előadói 

technikákat  is.  Erre  vonatkozó  utalást  eddig  nem  találtam,  de  valószínű,  hogy  amit  a  szöveg 

értelmezéséről,  a  lényeg hangsúlyozásáról,  a  szóbeli  befolyásolás  lehetőségeiről  a  retorika  meg 

tudott tanítani, azt a költőtanoncoknak megtanították. Nem pusztán a jó szabályok szerint működő 

szöveg létrehozásának érdekében tanították ezt, hanem hogy ezzel a történetek, versek hatni tudó 

előadását is segítsék.

A költészet, amit az iskolák tanítottak, ahogy erről korábban volt már szó, nem a személyes 

érzelmek kifejezője volt. Ez az irodalom hasznos, a közösség céljait, a társadalmi rend megokolását 

és fennmaradását szolgáló szövegekből állt. A 13. és a 16. század közötti bárdköltészet fő jellemzői: 

a  szigorú  szabályok  által  szerkesztett,  időnként  nagyon  bonyolult  metrikájú  szótagszámláló 

versformák,  a  formulákon  alapuló  képek  és  hasonlatok  használata  (CABALL,  M.  1994:46.), 

kötelezően idézendő komoly ír mitológiai és történelmi ismerethalmaz. Ez természetesen nem zárta 

ki, hogy a költők különböző helyzetekben ne írjanak személyesebb hangú költeményeket is, például 

feleségük  haláláról  vagy  egy  régi  zsoltároskönyv  kapcsán  felmerülő  emlékekről  vagy  egy 
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szimbolikus értékű öreg fa kivágásáról56. 

A tanulókat az iskolában valószínűleg felkészítették a státuszukból adódó kötelességek és 

jogok  rendszerének  gyakorlati  alkalmazására,  az  alkalmazókkal  szembeni  viselkedés 

alapszabályaira,  és  az  igyekvőbb  tanulók  már  az  iskolákban  elkezdték  kiépíteni  kapcsolataik 

hálózatát. A 17. században több költemény is megörökíti, milyen nosztalgiával tekintenek vissza a 

költők  az  iskolaéveikre.  Egyik  személyesebb  hangulatú  vers  a  diákot  a  bekötött  szemű  fiatal 

sólyomhoz hasonlítja. Az iskolák leírásában gyakran olvashatjuk, hogy a tanulóknak sötét szobában 

kellett  komponálniuk  (ibid.  147.,  281.).  Egy  másikban  a  számára  idegen  környezetben,  ahol 

senkivel nem tudja érdemben megosztani a gondolatait, a költő az iskola világát idézi, ahol társaival 

jól értették egymást (ibid.159., 286.). Mindkét vers persze ennél többről is szól, hiszen a bárd annak 

kapcsán gondolkodik el adott helyzetéről, hogy eljut hozzá régi iskolája bezárásának a híre.

Az  iskolák  virágkorában  a  fiatal  költőjelöltek  korlátozás  nélkül  közlekedhettek  az  Ír-

szigeten,  hogy szabadon látogathassák az  intézményeket  (BENEDICT,  J.  W. 2011:114.).  Voltak 

olyan diákok, akik messzebbre, angol, francia, németalföldi és spanyol egyetemekre is elmentek, 

hogy tanulmányaikat  ott  folytassák.  Egy nagy részük  egyházi  karriert  futott  be,  de  különböző 

tudományokban tevékenykedő tudósok is  kerültek ki  közülük,  néhányan pedig,  akik hazatértek, 

lehettek  az  angol  közigazgatás  hivatalnokai  vagy  költők.  A  költőiskolák  vezetői  a  külföldi 

egyetemeket sokszor érezték veszélyes ellenfeleiknek. Attól féltek, hogy ezek népszerűsége miatt 

elveszítik a diákjaikat (O RIORDAN, M. 2007:182.). 

A  több  generáción  át  ugyanazon  költőcsaládok  által  működtetett  iskolák  elsősorban 

adományokból éltek. Részben a diákok fizetségeiből, részben pedig az iskola közvetlen közelében 

élő nemes emberek és gazdagabb földművesek felajánlásaiból, akik, mint az alábbi szövegből is 

megtudhatjuk,  hétvégeken  vendégül  látták  a  diákokat,  élelmet,  italokat  küldtek  az  iskola 

mesterének. Időnként egy-egy gazdagabb földesúr is patronálta az iskolákat, melyek birtokaikon, 

vagy politikai befolyásuk övezetében működtek (BENEDICT, J. W. 2011:113.). A támogató tudta, 

hogy az iskola tanárai és diákjai dicsőítő költeményekben fogják megköszönni adományait.

Clanricarde márkija a következő leírást adja a 17. század végén a költőiskoláról:

„Visszatérve a költői szemináriumhoz vagy iskolához, (...) ezt csak olyan személyek 

látogathatták, akik a törzsükben nagyra becsült költők leszármazottai voltak. 

Ez a nemzet minden ilyen jellegű iskolájára jellemző volt, a számuk megegyezett a 

fent  említett  hivatást  művelő  családok  számával.  Néhány  intézmény  népszerűbb  volt  a 
56 Osborn Bergin az  Irish Bardic Poetry antológia darabjait úgy válogatta ki, hogy a néhány reprezentatív kötelező 

költemény  mellett  elsősorban  ezeket  a  személyes  hangú  szövegeket  ismerhessük  meg  az  egyébként  hatalmas 
anyagból (BERGIN, O. 1970.).
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többinél a tanárok, a kényelem vagy egyéb okok miatt, és általában nagyobb távolságokból 

érkeztek a diákok,  hogy a rokonok és más ismerősök ne zavarhassák tanulmányaikat.  A 

felvételi  követelményekben  a  megfelelő  olvasási  készség,  az  anyanyelvi  írás  és  a  jó 

emlékezet szerepelt. Az iskolákat igyekeztek parkok eldugott zugaiban, vagy fallal körbezárt 

udvarokban működtetni, hogy az emberi települések zajától minél távolabb legyenek. 

Az épület hosszú, alacsony kényelmes barakk volt, belsejében egymástól távol fekvő 

ágyakkal, melyeket kis fülkékben helyeztek el. Ezekben a fülkékben egy asztalon, néhány 

széken és a ruhák felakasztására szolgáló alkalmatosságon kívül más bútor nemigen akadt. 

Nem voltak ablakok, hogy a napfény ne juthasson be. A világítást gyertyák adták, de csak a 

sötétebb évszakokban használták őket. 

A vizsgákhoz  a  diákokat  koruk,  tudásuk  és  iskolázottságuk  alapján  csoportokba 

osztották. Egy vagy több tanár a képességeinek megfelelő témát adott minden csoportnak. 

Meghatározta  a  rímelés  fajtáját,  és  tisztázta,  mire  legyenek  elsősorban  figyelemmel:  a 

szótagszám, a versszakok, az összefüggések,  az összhang, a befejezés és az egységesség 

tekintetében, melyeket szigorú szabályok kötöttek.

A témát (akár többet is) éjszaka kapták meg a diákok. Mindenki a saját ágyán fekve 

készítette a feladatát, a következő egész napon át a sötétben, addig, amíg aztán a [következő] 

este  egy  bizonyos  órájában  gyertyákat  hoztak  be,  és  a  diákoknak  le  kellett  írniuk  a 

megoldásaikat. Ezután felöltöztek, és összegyűltek a nagyteremben, ahol a tanárok vártak 

rájuk.  Minden  tanuló  előadta  a  versét,  melyet  kijavítottak  vagy  elfogadtak,  ahogy  a 

megoldás  megkívánta,  esetleg újra  feladták neki  ezt  vagy egy másik témát  a  következő 

napra. Ezután a diákok elfogyasztották vacsorájukat, majd beszélgetés vagy más időtöltés 

után nyugovóra tértek, hogy kipihenjék magukat a következő napi feladat elvégzéséhez.

Szombati napokon és az ünnepek előestéjén a diákok különböző nemes embereknél 

és gazdag földműveseknél  töltötték az éjszakát,  ahol is  őket  nagyon jól  tartották étellel-

itallal,  amíg azt  nem gondolták,  hogy készen állnak arra,  hogy tanulmányaikat  megújult 

erővel folytassák. Ezek az emberek nem elégedtek meg ennyi vendéglátással. A diákokkal 

minden héten italokat és más ellátmányt küldtek, hogy ezzel is segítsék az iskola működését. 

Ebből tartották el az iskola vezetőjét, a fő költőt, akinek járandóságához tartoztak még azok 

az ajándékok, melyeket a diákok adtak át az iskolai év kezdetén, Szent Mihály napján57, 

érkezésükkor.  Innentől  az  év  hidegebbik  felén  át  tartottak  a  tanulmányok  Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napjáig58. Ekkor a diákok hazamentek ki-ki a maga lakhelyére. Az iskola 

57 Szeptember 29.
58 Március 25.
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vezetője  levelet  küldött  haza  a  diákokkal,  melyben  viselkedésüket  és  képességeiket 

értékelte.

A tanulónak azért kellett a sötétben feküdnie, ahogy az imént említettem, mert így 

elkerülhette a fény és más körülmények zavaró hatását.  Ezek kizárásával a lélek minden 

képességével  a  feladatul  kapott  tárgyra  összpontosíthatott  -  így  előbb-utóbb,  a  diák 

képességeitől  és  hajlandóságától  függően,  megfelelő  jártasságra  tehetett  szert  [a 

költészetben]. Igaz, hogy a tanulmányok hosszúak és fárasztóak voltak, hat vagy hét évig 

tartott, amíg valaki elérte a mesterfokozatot vagy ha úgy tetszik, a legfelsőbb szintet, de ezen 

nem  szabad  csodálkozni,  ha  figyelembe  vesszük  a  tudománnyal  járó  nehézségeket  -  a 

sokféle  költemény formájának pontos  megismerését,  hogy ezek mindegyikét  pontosan,  a 

fülnek tetsző egybehangzással lehessen visszaadni.

(...)A  költemény  minősége  és  szépsége  megmutatja  a  ráfordított  idő  és  a 

tanulmányok eredményességének természetét.

Az  utolsó  felvonás  a  vers  előadása  a  mecénás  vagy  annak  a  személynek  a 

jelenlétében, akihez a verset címezték. Az előadás ünnepélyes keretek között, zenészek és 

énekesek  kis  karának  közreműködésével  történt.  Maga  a  költő  meg  se  szólalt,  csak 

irányította az eseményt, hogy a maga részét mindenki rendben elvégezze. A bárdok59 fejből 

megtanulták  a  költőtől  a  szerzeményt,  amit  most  annak  rendje  és  módja  szerint,  az 

eseményre  készített  hárfakísérettel  együtt  elszavaltak;  más  hangszert  nem  szabadott 

használni ezeken az alkalmakon, mivel csak ez volt elég férfias, és mert édesebb és teltebb 

hangon szólt [mint más hangszerek].” (BERGIN, O. 1970:5-8.)

Clanricarde márki beszámolója a 17. század végén készült, akkor, amikor a hagyományos ír 

törzsi rendszer széthullása már megállíthatatlan volt, és vele együtt, a támogatói, alkalmazói háttér 

nélkül,  szükségtelenné  váltak,  majd  megszűntek  a  költői  iskolák  is.  Voltak  olyan  költők,  akik 

alkalmazóik eltűnése ellenére is megpróbáltak a régi módon élni, és az új angol nemesség ízlésének 

megfelelően alakították régi repertoárjukat. Ők többnyire kúriáról kúriára vándoroltak,  szerezték 

dicsőítő énekeiket, és aki felismerte az új divatokat, ezek szellemében tálalta költeményeit. Ennek 

az időnek a szülötte Torlough O'Carolan, a vak hárfás és költő, aki barokk zenei elemekkel keverve 

szerezte dallamait. Neki és módszerének köszönhetjük, hogy a régi hárfás hagyomány dallamvilága 

nem veszett el teljes egészében. A barokk stílus gyökeresen megváltoztatta az ír zenei gondolkodást. 

Még a népzene mai nyelve is teljes mértékben a barokk stílus hatására alakult ki. Ami O'Carolan 

59 A bárd itt szövegmondót jelent, melynek ír terminusa reacaire (reacaim azaz 'én recitálok') (Osborn Bergin jegyzete 
- BERGIN, O 1970:8.)
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szerzeményeiben a barokk hagyománytól eltér, abból némileg képet alkothatunk a 17. század előtti 

ír zenei gondolkodásról.
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3.3. A szöveghagyomány osztályozása

Az előadásra szánt szövegeket középkori felhasználóik (előadóik, lejegyzőik, felolvasóik) 

más rendszer szerint  csoportosították,  mint ahogyan azt a 20. századi kutatók beosztása szerint, 

mitológiai  ciklusokba  sorolva,  teszi  mind  a  mai  napig  az  irodalomtörténet.  A korabeli  írott 

forrásokban a felhasználók által kialakított felosztásoknak két fajtáját ismerjük. Az első felosztás a 

mitológiai történetekben jelenik meg, hangulatuk alapján három csoportba sorolja a szövegeket. A 

második  felosztás,  ami  nem  elsősorban  a  szövegekben  jelenik  meg,  cselekményük  szerint 

osztályozza  a  különböző  történettípusokat.  Ez  utóbbival  részletesebben  foglalkoztak  a 

szöveghagyomány kutatói, mint az elsővel (pl. MACCANA, P. 1980. vagy REES, A.&B. 1961.).

A legáltalánosabban  ismert  téma  szerinti  felosztás  mellett  léteztek  más,  ma  úgy  tűnik 

hangulat-, de sokkal valószínűbb, hogy rituális funkciót hangsúlyozó felosztások is. A hárfástól, aki 

az 'alkiváltságos' szabad emberek közé tartozott, a jogi szövegek szerint azt várták el, hogy a neki 

járó tiszteletdíj fejében képes legyen megszólaltatni a zene három fajtáját: a könnyeket fakasztót 

(goltraige),  az örömre hangolót (gentraige) és az álomhozót (súantraige) (KELLY 1998:64.).  A 

háromféle  zene  eredetét  a  Fróech  bikarablása  (Táin  Bó  Fróech)  című  történetben  olvashatjuk. 

Amikor Dagda hárfásának, Úaithne-nek és feleségének, Bóand istennőnek a gyermekei születtek, az 

első gyermek születésekor a hárfás a szülés fájdalma miatt szomorú zenét játszott, és a gyermeket is 

erről nevezte el Goltrade-nek. Amikor második gyermeke született, örült a két fiúnak, ezért vidám 

dallamot  játszott,  a  gyermeknek  pedig  a  születésekor  játszott  zene,  a  Gentrade  nevét  adta.  A 

harmadik  gyermek  születése  nehéz,  lassú  volt,  Úaithne  halk  és  nyugodt  zenével  kísérte,  és  a 

gyermeket az ilyen típusú dallamok megnevezésével Súantrade-nek hívta. A történetből még azt is 

megtudjuk, hogy Ailill és Medb udvarában ez a három fiú, akik maguk is hárfások lettek, olyan 

szépen játszott, hogy a gyönyörűségtől tizenkét ember halt bele zenéjük hallgatásába (GANTZ, J. 

1981:117-118.).

Amikor  a  Maigh Tured-i  csata  után Lug,  Dagda és  egy harmadik isten,  Ogma követi  a 

menekülő fomoriakat, ugyanezt a három típusú dallamot játssza a fomoriak lakomatermében éppen 

visszaszerzett hangszerén, ahová ellopott hárfáját vitték magukkal a menekülő ellenség harcosai. 

Amikor Dagda játszik, a nők először sírni kezdenek a szomorú dallamok hallatán, aztán a nők és a 

gyerekek  táncra  kerekednek  a  vidám zene  hallatán  és  végül  mindenki,  aki  a  lakomateremben 

tartózkodik, elalszik, így el tud menekülni a három isten, pedig a fomoriak meg akarták ölni őket 

(GRAY,  E.  A.  1982:70.,  71.).  Ezen  a  hárfán,  ugyanezzel  a  három  dallamtípussal  bizonyította 

egyébként  Lug,  hogy  tényleg  ért  a  hárfázáshoz,  amikor  próbára  tették,  hogy  tényleg  annyi 

97



mesterség  tudója-e,  mint  amennyit  felsorolt,  amikor  be  akart  jutni  a  tarai  várba  az  istenek 

tanácskozására (ibid. 42., 43.). 

A triádban így fogalmazzák meg:

„Három dolog, ami a hárfás tudását bizonyítja: a zene, amely megríkat, a zene, ami kacagtat, 

a zene, ami álomba ringat.” (MEYER, K. 1906:17.).

A középkorból a történettípusoknak két felsorolása maradt ránk. Ezeket O Curry óta A és B 

listának szokás nevezni (O CURRY, E. 1878:584. ff.). A két felsorolás nagyban átfedi egymást, de 

mindkét listán található olyan történettípus, amelyik a másik csoportosításban nem szerepel.

A közös A és B lista a következő címeket tartalmazza:

Rombolások (Togla),

Marharablások (Tána),

Udvarlások (Tochmarca),

Csaták (Catha),

Lakomák (Fessa),

Kalandok (Echtrai),60

Szerelmi szöktetések (Aithid),

Mészárlások, öldöklések (Airgne),

Lerohanások61 (Tomadma),

Látomások (Físi),

Szerelmek (Serca),

Hadjáratok (Sluagid),

Menetek, vonulások (Tochomlada).

A csak az A listán szereplő címek a következők:

Barlangok (Uatha),

Utazások62 (Immrama),

60 Ezek a kalandok elsősorban egzotikus, mesebeli országokban történő eseményeket mesélnek el.
61 Betörés más törzsek, királyságok területére. 
62 Hajós utakról szóló történetek, melyek során csodálatosnál csodálatosabb szigeteket ejtenek útba. Mac Cana szerint 

kései betoldás a listába, és az ilyen típusú történetek is későn jelennek meg az ír irodalomban MAC CANA, P. 
1980:76.),  bár  az  első,  az  Immram  Brain éppen  a  túlvilágra  vonatkozó  kereszténység  előtti  elemek  egyik 
leggazdagabb szövege a 12. század előtti ír hagyományban.
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Erőszakos halálok (Oitte),

Ostromok (Forbassa).

A csak a B listán megtalálható két történettípus:

Fogantatások és születések (Coimperta),

Őrületek (Buili).

(REES, A. & B. 1961:208.)

A két listán a típusokhoz történetek is tartoznak a teljes címükkel együtt, összesen mintegy 

kétszáz. A Leinsteri könyvben az A listát bevezető előszó felsorolja, hogy a költőknek a különböző 

fokozatok eléréséhez hány történetet kell megtanulniuk. Ez az előszó különbséget tesz elsődlegesen 

fontos történet (prím-scéla) és másodlagos történet (fo-scéla) között. Azt állítja, hogy a költőknek 

250  (pontosabban:  ötször  ötven)  elsődleges  és  100  (kétszer  ötven)  másodlagos  történetet  kell 

tudniuk, de a másodlagos történeteket csak a négy legmagasabb, az Ollamh, az Anrath, a  Cli és a 

Cano fokozatot elért költők tudhatják. Az előírás problémája, legalábbis a fennmaradt listák alapján, 

hogy  a  két  listán  összesen  nincsen  200  (négyszer  ötven)  történet,  és  a  felsorolt  címek  mind 

elsődleges  történetekre  utalnak,  azaz  másodlagos  történetet  cím  szerint  nem  örökítettek  ránk. 

(REES, A. & B. 1961:208-209., MAC CANA, P. 1980:115-123.).

A katalogizált történetek közül sok fennmaradt, de vannak olyanok is, amelyeknek ma már 

csak  a  listában  szereplő  címét  ismerjük,  ahogy  olyanok  is,  amelyek  a  listákon  ugyan  nem 

szerepelnek, de ebből a korból származnak és fennmaradtak valamelyik kódexben. Több célja is 

lehetett a lejegyzőknek, amikor a felsorolásokat készítették. Talán katalógusszerűen össze akarták 

gyűjteni  az  ismert,  esetleg  számukra  rendelkezésre  álló  történeteket.  Valószínű,  hogy  oktatási 

célokra is használhatták őket, van olyan felsorolás például, ahol a listán prózainak tűnő címeket 

alliteráló sorokba válogatták és így könnyebben memorizálni lehetett az elsődleges történettípusok 

fajtáit,  például  Togla,  Tána,  Tochmarcha vagy  Echtraí,  Aithid,  Airgne (NÍ  BHROLCHÁIN,  M. 

2009:6.)

Talán részben választ ad arra a kérdésre, hogy miért van kevesebb cím a felsorolásokban, 

mint  amennyinek  az  ismeretét  az  A lista  előszavában  elvárják  a  költőtől,  ha  tudjuk,  hogy  a 

különböző típusú történeteket előadás közben keverni lehetett (NAGY, J. F. 1986:287-288.). A ma 

ismert szövegeknek például szinte mindegyike a különböző történettípusok keverékéből áll össze. 

Ez nemcsak a lejegyző szerkesztésének eredménye lehetett, de Propp mesetípusok területén végzett 

vizsgálatai (PROPP, V. J. 1975.) óta tudjuk, hogy a népmese alaptípusai keverhetők egymással, és 
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hogy ezt a mesélők meg is teszik. Írországban még a huszadik század első felében is akadtak olyan 

mesemondók,  akik  egész regényre  való hosszú meséket  is  össze  tudtak  szerkeszteni  különböző 

típusok folyamatos egymásba szövéséből. Ennek egyik ékes példája Éamon Bourke 30000 szavas 

meséje, melyet 1938-ban rögzített Liam Costello. A történetet a mesélő három részben mondta el 

(BOURKE, É. 1982.).  Ilyen hosszú mesénél  elkerülhetetlen a  különböző típusok egymás utáni, 

egymást  át-  meg  átszövő  használata.  Pusztán  leíró  részekkel  nem  lehet  a  közönség  figyelmét 

hosszan fenntartani. A középkori történetmondó is valószínűleg használta a különböző típusokat, ha 

alkalma volt hosszabban előadni történeteit. A történettípusok keverésének megléte lehet az egyik 

bizonyíték arra, hogy a szövegek egy nagy része nemcsak írott változatban, hanem orális formában 

is létezett.

A történettípusok  cím (tartalom)  szerinti  felosztásában,  különösen  a  címlistákhoz  fűzött 

kommentárokban lehet látni, hogy a történettípusok között is volt hierarchia. Az ollamhnak kellett 

ismernie  a  legtöbb  történetet,  de  voltak  olyan  történettípusok,  amelyeket  király  előtt  nem 

mondhatott  el.  A  hierarchiából  arra  lehet  következtetni,  hogy  a  történetek  mondanivalója 

befolyásolta az értéküket. Ha volt olyan, amit nem lehetett a király előtt előadni, ennek nyilván 

etikus-rituális okai is voltak. 

Nagy J.  F.  szellemes  helyzetben  idéz  egy történetlistát.  A fili  szeretné  felhívni  a  király 

figyelmét  az  őt  ért  sérelemre,  a  király  rokonai  ugyanis  feldúlták  a  birtokát.  Ezt  nyíltan  nem 

mondhatja meg. Ezért a királynak történetet ajánl. A király érdeklődik, mit tudna mesélni. A költő 

erre felsorolja a repertoárját történettípusok szerint. Minden típushoz említ néhány mesecímet is. A 

végére hagyja saját sérelmét, annak is címet ad. A király ezt természetesen nem ismeri, ezért kéri, 

hogy mondja el. A történet hallatán a király igazságot szolgáltat a kárt szenvedett filinek. A szöveg 

érdekessége, hogy mivel a  fili szájából halljuk, milyen történettípusok tartoznak a repertoárjába, 

elképzelhetjük, milyen kerettörténetekkel tudták a legszárazabb felsorolásokat is élvezhetővé tenni 

a középkori ír előadók. Valószínűleg ugyanilyen trükkökkel éltek akkor is, amikor genealógiai vagy 

jogi szövegeket kellett előadniuk ceremoniális helyzetekben. Ebben a történetben a  fili listáján a 

következő típusok szereplenek:

marharablások (tána),

csaták (catha),

lakomák (fesa),

áradások (tomadmond),

látomások (físi),

szerelmek (serca),

100



hadjáratok (sluaigid),

menetek, vonulások (tochomladha),

öldöklések (orcne)

(NAGY, J. F. 1986:275.)

Láthatjuk, hogy kevesebb, mint amennyit  hivatalosan az ő rangja szerint  tudnia kellett a 

költőnek.  Ebből  feltételezhetjük,  hogy ezek  a  történettípusok  azok,  amelyeket  a  költő  a  király 

számára előadhatott.

A Carmunról,  a  Carmuni  vásárról  szóló  dindschenchas,  miközben  a  vásár  forgatagában 

megemlíti a különböző mulattatókat, egy kevert történetlistát is felsorol, melyben az A és B listán 

szereplő néhány  típus mellett olyan fogalmak is szerepelnek, amelyek már nem típusokat, hanem 

nagyobb történetcsoportokat és műfajokat takarnak:

„Find és a Fianna meséi, kimeríthetetlen forrás, 

rombolások, rablások, udvarlások63, 

találós kérdések és tudós könyvek,

gúnyversek, nehéz fejtörők:

szólások, velős mondások,

és Fithal igaz tanításai,

a helynevek64 sötét énekei szólnak hozzád,

Cairpre és Cormac bölcsességei;

(...)

Tara házának meséi, nem kevés,

Írország tartományainak tudománya,

az asszonyok krónikája, seregek meséi, összetűzésekéi,

fogadóké, tabuké, hódításoké.”65

(GWYNN, E. 1991/3:20-21.)

A  különböző  cselekményszerkezetekkel  való  játék  nem  volt  idegen  a  középkori 

történetmondók és írók számára. A hagyományos cselekményvezetés megfordításával például, vagy 
63 Itt például az eredeti szöveg alliteráló sorrendben válogatja ki a három említett csoportot: togla, tána, tochmorca.
64 Dindsenchas, a helyek tudománya - maga a teljes vers, amelyből az idézet származik is ilyen típusú szöveg.
65 Az utolsó hat megnevezés olyan történettípusokra utal, amelyek nem szerepelnek a listákon, de mindegyiket 

ismerjük más történetek részeiként. Az alliterációk ismét megjelennek: banshenchas, buidne, bága, bruidne, gessi,  
gabála.

101



parodisztikus alkalmazásával persze akkor lehetett élni, ha a közönség teljes mértékig tisztában volt 

a cselekmény szerkezetének konvencionális módjával. Ez a lehetőség a középkori Írországban adott 

volt. Számunkra a szerkezet megértése, annak hagyományos vagy megváltoztatott alkalmazásának 

módja, a szövegek közötti keresztbeutalások mellett még a korabeli társadalmi szokások megértése 

is  szükséges  a  történetek  mélyebb  jelentéseinek  a  megfejtéséhez  (KELLY,  P.  1992:75.).  A 

történetlisták mindenesetre valamennyit  felfednek abból,  hogy milyen fő cselekményszerkezetek 

alapján osztályozták a korabeli tanult emberek a rendelkezésükre álló repertoár szövegeit. 
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4. A költők és énekmondók előadásai 

Az orális kultúra szövegei csak az előadásokban élnek.  Az elhangzott  szó,  az ezt  kísérő 

gesztusok, a közönség (közösség) jelenléte szüli az előadást. Kétszer nem jöhetnek létre ugyanazok 

a körülmények, a szövegeknek nincs írott  formája. A jó előadó a közönség igényeit,  reagálásait 

folyamatosan  figyelemmel  kíséri,  és  formálja  minden  egyes  alkalommal  a  történet  vázának 

felhasználásával  születő  újabb  és  újabb  változatokat.  A  középkori  Írországban  az  elsajátított 

technikai  tudás  (anamain),  a  rögtönző  készség  (dichetal  di  chennaib),  az  inspiráció  (imbas) 

(CAREY, J. 1997:47.) és persze sok szöveg ismerete segítették a munkáját, ahogyan ezt korábban 

már láttuk.
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4.1. Az előadási alkalmak ideje

Komoly kísérletek történtek a kelta népek mitikus tér- és időképzeteinek a leírására (például 

REES, A. & B. 1961.). Igyekeztek bebizonyítani, hogy a tér szimbolikája az élet minden területével 

összefüggésbe hozható: az idő, a társadalmi felépítés, a természetfölötti hatalmakkal való kapcsolat, 

a szakrális és a profán meghatározásával. Ahogyan több mesének az az egyik mondanivalója, hogy 

a legkisebb dolog is tudja szimbolizálni a nagyobb egységeket, például a szarvasagancs az erdőt, 

egy pénzdarab vagy a kéményből kiszálló füst  a teljes vagyont,  úgy a tér  legkisebb egysége is 

jelképesen jelentheti az egész világot. A ház szerkezete is kifejezi az egész világegyetem felépítését. 

Egy település ugyanígy (ELIADE, M. 1987:38.). A hurling (ír gyeplabda) játék számára kijelölt 

területen,  különösen  a  kiemelt  ünnepek  alkalmával  végig  lehet  játszani  a  természetfeletti  erők 

mitikus küzdelmét, mert a játék idején a terület az eljátszott csata helyének megidézése is. Az időre 

ugyanez igaz. Egyetlen nap az egész világidőt jelentheti.

„A szimbólum nemcsak valamely realitást vagy eszmét jelző és jelentő jel volt; nem 

csupán helyettesítette ezt a realitást, hanem egyúttal azonos is volt vele. (...) A szimbólum 

mintegy átvette a szimbolizált tárgy tulajdonságait, a szimbolizált tárgyra pedig átszálltak a 

szimbólum tulajdonságai. A középkori ember tudatában az ábrázolás belsőleg egy volt az 

ábrázolt tárggyal, a szellemi anyagi vonásokat öltött,  és a rész képviselhette az egészet.” 

(GUREVICS,  A. J. 1974:68.).

 

A történetmondásnak  és  egyéb  mulattatói  tevékenységeknek  a  szimbolikus  idő  és  tér 

rendjébe kellett igazodni. A történetek előadása nem történhetett akármikor és akárhol. Ráadásul 

nem csak a kiválasztott időpont és az előadás helye hatottak a szöveg értelmezésének lehetőségeire, 

de  a  történetmondás  aktusa  is  megváltoztatta  a  hallgatóság  tér  és  idő  képzeteit  a  szöveg 

elhangzásának idején (GUNNELL, T. 2006.).

Ahogyan az ünnepeknek megvolt a helye az év szerkezetében, úgy a napnak is megvoltak a 

pontosan meghatározott szakaszai, melyek rendje kijelölte a különböző cselekvések idejét. Ezeknek 

a  szabályoknak a nagy része létezett  már a kereszténység előtt  is,  de a kereszténység írországi 

elterjedése  után  a  rituális  idő  a  kolostorokban  a  kötelező  imaórákkal,  az  ezekhez  szabott 

szertartásrenddel, zsolozsmákkal, énekekkel, étkezési- és munkaidőkkel új, a korábbinál szigorúbb 

időbeosztásra  is  példát  mutatott.  A sziget  első  napórái  a  keresztény  kolostorok  szükségleteire 

készültek. Korábban csak az égitestek járása alapján követték az idő múlását. A korai irodalomban 
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kiemelt szerepe van a harang hangjának, mely elsősorban az ima idejét jelezte (GUREVICS, A. J. 

1974:91.). Sokkoló újdonság volt a társadalom többsége számára. Ez az új, pontosabb idő felfogás 

még nem bolygatta meg a régi rendszert, legfeljebb a reggel, a nappal és az éjszaka tagoltabb lett, 

de a lakosság nagy része ezt a rendet nem vette át, számukra továbbra is a világosság és a sötétség 

szabta  meg  a  rendet,  és  a  közébük  ékelődő  hajnal  és  alkony,  melyek  bizonytalan  helyzetűek, 

határállapotok voltak.

A 17. században következett el az az idő, amikor a hagyományos szimbolikus rend már nem 

volt  köztudott.  A  körülmények  annyira  megváltoztak,  hogy  a  korábbi  rendszer  nem  volt 

fenntartható. Ha maradtak is szokások, mint amilyen mesemondó közösségekben a mesélés ideje, 

amit csak sötétedés után lehetett elkezdeni, vagy a mesélő számára kijelölt hely a kandalló mellett - 

ezek már nem a régi világképhez igazodtak - a régi világfelosztással való kapcsolatuk majdnem 

teljes egészében feledésbe merült.
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4.1.1. Az idő hagyományos felosztása a középkori Írországban

A nagyobb időegységeket Írországban a sötétség és a világosság alapján osztották fel: sötét 

és  világos  félévre,  nappalra  és  éjszakára.  A sötétség  és  a  világosság  mögött  természetfölötti 

hatalmakat láttak, és a sötét-világos oppozíció megszabta számukra a bizonyos időben végezhető 

tevékenységek köreit is (REES, A. & B. 1961:83-84.). Ahogy az oktatásban láttuk, a tanítási idő 

nagyjából a sötét félév idejére esett. A vadászatot és természetesen a mezőgazdasági munkák nagy 

részét a világos félévben kellett elvégezni. Különböző típusú ünnepeket azonban mindkét félévben 

tartottak.

Az ír évnek ritmust adtak a rendszeresen, az év adott pontjain mindig visszatérő ünnepek. A 

kelta  hagyományokból  megmaradt  négy főünnep határozta  meg az  évszakok kezdetének idejét, 

melyek  nem  a  napfordulók  és  napéjegyenlőségek  idejéhez  kötődtek,  hanem  a  napfordulók  és 

napéjegyenlőségek közötti felezőpontokon tartották, és „negyedelő” ünnepeknek nevezték őket. 

A téli, sötét félév, és egyben az év is a Samhain ünneppel vette kezdetét, amelyet november 

1-én tartottak (a mai naptári rendszer szerint). Az ünnep neve azt jelenti, hogy a 'nyár vége'. Az 

ünnepre  a  betakarítások  után  került  sor,  amikor  az  állatokat  is  lehajtották  a  hegyi  rétekről  a 

szállásokhoz  közelebbi  téli  legelőkre  (PATTERSON,  N.  1994:121-122.)  A  Samhainre jellemző 

ünnepi  szokások egyrészt  a  régi,  elhaló és  az új,  megerősödő fény küzdelmét  elevenítették fel. 

Evilág  és  másvilág  határai  ilyenkor  elmosódnak.  Az  ünnep  idején  a  másvilági  lényeket 

gonoszabbnak képzelték,  mint  az  év  nagy részében.  Ez  a  hozzáállás  valószínűleg  az  ünnephez 

kötődő régi szokásokban is jelen volt, de nem annyira hangsúlyosan, mint a kereszténység érkezése 

után. A mitikus történetek szerint az év legnagyobb fesztiváljait  Samhainkor tartották. Az ulsteri 

ciklus  történeteinek  nagy  része  ekkor  játszódik,  és  jellemző  rájuk  az  evilágot  és  másvilágot 

elválasztó határ gyakori átlépése.

Samhain a nagy lakomák (pl. Ulsteriek részegsége, Bricriu lakomája, Da Derga szállásának 

pusztulása) és játékok, versenyek időszaka a mitológiai történetek szerint. Az ünnep alkalmával a 

harcosok és a tanult osztály (aes dána) tagjai is összemérték erejüket, tudásukat66. Ennek a lényege 

az  lehetett,  hogy  a  különböző  területek  legjobbjaiból  összeálljon  egy  természetfeletti  erővel 

rendelkező csapat, mely szembeszállhat a másvilág erőivel, ha azok megtámadnák a mi világunkat. 

661901-1906 között Samhain névvel jelentette meg évkönyvét az Irish Literary Theatre (Ír Irodalmi Színház Társaság). 
A kötetek  főleg  egyfelvonásos  drámákat  tartalmaztak,  a  szerzők  között  ott  található  W.B.  Yeats,  aki  egyébként  a 
kiadvány szerkesztője, mellette pedig Lady Gregory, Douglas Hyde és J. M. Synge. A színházi gondolat és az ünnepek 
közötti összefüggés még jobban érzékelhető, ha tudjuk, hogy a  Samhain az 1899-1900 között három számot megért 
Beltaine nevű periodikát követte (WELCH, R. 1996:41., 508.)
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Bár a  hurling és egyéb labdajátékok átkerültek karácsonyra, ezek eredetileg minden bizonnyal a 

Samhain játékai voltak, melyek szimbolikusan a Mag Tuired-i csata történetében illetve (egészen 

hátborzongató  módon)  a  Da Derga  szállásának pusztulását  megörökítő  szövegben is  megjelenő 

nagy küzdelmet  elevenítették fel  (MAC CANA, P.  1993:128.).  A labdajátékok lényege,  hogy a 

szűkebben  vett  lakóterületet,  a  számukra  jelenlévő  világot  két  félre  osztják,  legtöbb  esetben  a 

települést67 (például a falu alsó- és felső vége jelent egy-egy területet), és az ott lakók, főleg férfiak, 

csapatba  állnak  össze.  A település  szimbolikus  közepén  elhelyezett  golyót,  vagy labdát  kellett 

ütőkkel  (a  hurling esetében)  vagy kézzel-lábbal  eljuttatni  az  ellenfél  térfelén  kívülre,  ebben az 

esetben a világot szimbolizáló település határán túlra.  A labda a gonosz erőket szimbolizálta (a 

világot szimbolizáló településről lásd ELIADE, M. 1987:42-44., 52.). A játék gyakran megjelenik a 

mitológiai  szövegekben,  például  abban,  amelyben  Cú  Chulainn,  az  ulsteriek  legnagyobb  hőse 

gyermekkorában megkapja a Cú Chulainn nevet.  Mielőtt  megküzdene Culann kovács rettenetes 

kutyájával, melyet a kovács minden alkonyatkor elereszt láncairól, hogy birtokának határait őrizze, 

Cú Chulainn  hurlinget játszik a  király udvarában nevelkedő százötven fiúval.  Jóval  fiatalabb a 

többieknél, de egyedül képes legyőzni a százötven fiút. Végül aztán elmegy a kovács birtokára, ahol 

a  király és  kísérete  lakomáznak,  és mielőtt  azok észbe kapnának,  hogy a  lakoma meghívásnak 

eleget tevő, késve, alkonyat után érkező fiút (akinek fontos dolga volt - bizonyítania kellett erejét a 

hurlingben!) megmentsék a másvilági erejű kutyától, a fiú már rég legyőzi ezt a kutyát - a magával 

vitt hurling labdát a rárontó kutya tátott torkába hajítja, olyan erővel, hogy az állat menten szörnyet 

hal. Mivel Culann kovács bajban van, nem tudja, ki védi eztán a birtokot alkonyat után, a sötétség 

ideje alatt, a fiú, akit eddig Setantának hívtak, felajánlja, hogy amíg a kovács nem talál az előzőhöz 

fogható  állatot,  addig  ő  magára  vállalja  a  területet  őrzését.  Ezért  kapja  a  történet  szerint  a  Cú 

Chulainn nevet, ami azt jelenti, hogy 'Culann kutyája' (GANTZ, J. 1981:138-140.). 

A történetben  egyben  láthatjuk  a  játékot,  amelynek  során  a  hős  bizonyítja  elsőségét,  a 

lakomát,  alkonyatkor  evilág  és  másvilág  határát,  a  határon  egy  természetfölötti  lényt  (a 

szörnyűséges  kutyát),  azt  az  eseményt,  amelyben  a  hős  korábban  bizonyította  erejét,  és  a 

bizonyításhoz szükséges eszközöket,  melyekkel legyőzi ezt  a szörnyet,  amelyik szolgálhatja,  de 

veszélyeztetheti is az embert - a világos és a sötét oldal egyszerre van jelen a figurájában. 

Imbolc ünnepét február 1-én tartották, mely a hagyományos ír gondolkodás szerint a tavasz 

első napja, a kelták által Európa szerte legnagyobb tiszteletnek örvendő Brigitta ünnepe volt, akinek 

67 Például  ahogy a  településeket  osztjuk  alsó  és  felső  végre  egy ténylegesen  látható  szakrális  közép,  mondjuk  a 
templomtér vagy földrajzi helyzetük segítségével.
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személye leginkább a termékenység női oldalával függött össze. Brigittát többek között a kovácsok 

(akik gyógyítással is foglalkoztak) és a költészet istennőjeként tisztelték, gyakran háromarcúként 

vagy egyszerre három személyként ábrázolták, talán ezért (mert a Szentháromságra emlékeztetett) 

volt  aránylag  könnyű  beilleszteni  a  keresztény  hagyományokba.  Viszonylag  hamar,  már  a  6. 

században  ismerjük  kultuszának  keresztényi  továbbélését  Írországban,  elsősorban  Kildare 

városában, ahol a kultusz központja Írország egyik legbefolyásosabb kolostorává vált a 9. századig. 

Az ünnep nevének jelentése 'megtisztulás'.  A szó jelentése összefügg a tej  fehérségével.  Imbolc 

napján  kezdődött  a  juhok legeltetése.  Kihajtásuk előtt  az  állatok  körül  mindenféle  óvó,  tisztító 

szertartást  végeztek,  hogy  a  gonosz  erőket  távol  tartsák  tőlük  (GREEN,  M.  J.  2005:35.).  A 

keresztény időszakban  új  elképzelés  jelent  meg:  úgy hiszik,  Brigitta  végigvonul  Írországon  az 

ünnep  napját  megelőző  éjszakán,  és  palástjával  megérinti  az  útjába  helyezett  élelmet, 

ruhadarabokat, hogy azok a következő esztendőben egészséget és bőséget sugározzanak. Ezen az 

éjszakán sokan virrasztanak, és miközben egész éjszaka vallásos énekeket énekelnek, szalmából a 

svasztikához hasonló,  az  idő örök körfogását  is  szimbolizáló  három-  vagy négyágú kereszteket 

készítenek. Másnap, február elsején a gyerekek egy kislány vezetésével, aki Brigittát személyesíti 

meg, bekopogtatnak a házakhoz, hogy jókívánságok fejében egy kis enni- és innivalót kapjanak. 

Ilyenkor a fiúk is lánynak öltöznek. (DANAHER, K. 1972:13-38., Ó hÓGAIN, D. 1990:402.)

Beltine, a nyár kezdete, a kereszténység előtti és a középkori Európában szinte mindenütt 

megünnepelt  május  1.  ír  neve.  A nyár  kezdőnapjának  számít  Írországban.  Az  ünnep  nevének 

jelentése 'ragyogó tűz', utal az esemény tűzünnep jellegére. A 9. században írt Cormac szójegyzéke 

(Sanas Chormaic) szerint ezen a napon mindenütt két nagy tüzet raktak egymás közelében, melyek 

között áthajtották az állatokat. Szent Patrik egyik történetéből azt tudjuk meg, hogy ezen a napon a 

tarai királyi várban nagy máglyát gyújtottak a király druidái. Az ünnep előtt egy héttel ki kellett 

oltani a tüzeket az egész országban, és a tarai  máglya fellobbanásáig sehol sem szabadott tüzet 

gyújtani. Az ünnepet megelőző alkonyatkor aztán fellobbant a láng és mihelyt meglátták a távolabbi 

várakban, ott is meg lehetett gyújtani a gondosan előkészített máglyákat.68 Szent Patrik, aki ismerte 

a  szokást,  a  Boyne  folyó  torkolatánál69 korábban  lángra  lobbantotta  a  tüzet,  mint  a  nagykirály 

68 A tarai vár dombtetőn található egy lapály közepén. Jó időben körülbelül 30-40 kilométeres távolságból látni lehet 
tűz nélkül is. A történet  állítólagos idején több tucat  vár volt  ezen a körön belül.  Elképzelhető a jelenet,  amint 
meglátják a tüzet a távolabbi várakban, meggyújtják a saját  máglyáikat,  amelyek tüzét  még távolabbi várakban 
látják meg és így tovább, míg a fény az egész szigeten elterjed és egészen a tengerparti várakig jut.

69 Nem véletlen a helyszín. A Boyne folyó Írország keleti partján torkollik a tengerbe, Drogheda városánál. Régen 
szent folyóként tisztelték, nevét Bóand istennőről kapta (GWYNN, E 1991/3:26-33.). A név jelentése 'fehér -vagy 
sugárzó - tehén'. A folyó völgyében találhatóak azok az i.e. 3. évezredben épített hatalmas halmok, legismertebbek 
közülük Newgrange és Knowth, melyeket úgy tájoltak, hogy bejárataikon át egy folyosón kis kamrába fusson a kelő 
nap fénye, de csak egyetlen napon, a téli napforduló idején. Ahogy korábban említettem, valószínű, hogy az írek 
ősei érkezésükkor átvették az előttük élt népek sok mitikus elképzelését. A Boyne folyó megőrizte a fénnyel való 

108



druidái.  Ezzel  kihívta  maga  ellen  a  nagykirály  haragját,  de  a  szentlélek  segítségével,  aki  tüze 

fényének az erejét is adta, legyőzte az ellene induló druidákat. A tarai király magához rendelte a 

szentet  a  királyi  várba,  ahol  érkezésekor  éppen nagy lakomát  tartottak.  Patrikot  még különféle 

módokon próbára tették,  de a szent ember minden mesterkedésük ellenére győzedelmeskedett  a 

druidákon. Végül a király látta, hogy nem állhat tovább ellen a szent erejének és megkeresztelkedett 

(összefoglalja Ó hÓGÁIN, D. 1990:357.).

Beltine a termékenység ünnepe is. A bőséget nagy lakomákkal köszöntik, táncmulatságokat 

tartanak, és úgy gondolják, ilyenkor a másvilági lények is táncolnak. A bőség veszélybe kerülhet, 

mert ezen a napon a másvilági rontó erejű lények elrabolhatják egész vagyonunkat. Részben ezzel 

magyarázzák,  hogy miért  nem szabad tüzet gyújtani,  hiszen a hiedelmek szerint  minden kisebb 

egység szimbolizálhatja az egészet. Ez ebben az esetben azért fontos, mert a kéményből kifutó füst 

az egész házat szimbolizálhatta, ennél fogva el lehetett orozni a ház lakóinak mindenét. Ugyanebből 

az okból nem volt szabad kölcsönadni ezen a napon egyetlen petákot sem - ennél fogva ugyanis 

szimbolikusan az egész vagyonunkat átadhatjuk. (DANAHER, K. 1972:86-128., Ó hÓGÁIN, D. 

1990:402-403.)

Beltine ünnepének  talán  a  legfontosabb  története,  melyben  költő  a  főszereplő,  a  Lebor 

Gabálában található. Az utolsó hódítók Míl fiai, a mai írek mitikus ősei voltak a középkori krónika 

szerint. Ők a nyár kezdetének napján, Beltinekor léptek először Írország földjére. A történet szerint 

az első aktus az volt, hogy:

„Jobb lábát Írország földjére téve Amergin Glúingel, Míl fia ezt az éneket  mondta:

Vagyok szél a tenger felett,

Vagyok óceán hulláma,

Vagyok tenger moraja,

Vagyok hét küzdelem bikája,

Vagyok szirti keselyű,

Vagyok napból hullajtott harmatcsepp,

Vagyok virágok legszebbike,

Vagyok merészségre született vadkan,

Vagyok folyó-mély lazaca,

Vagyok tó a lapályon,

kapcsolatát  az ír  mitológiában. Newgrange, írül Brú na Boine, azaz a 'Boyne-i szállás',  Aengus Ógnak, az örök 
ifjúság istenének a lakhelye, akinek nemzése és születése között a nap nem haladt tovább az égen, mert Daghda, a 
főisten megállította, nehogy kiderüljön, hogy Bóanddal félrelépett. Bóand hites férje egy napra távozott el otthonról 
a főisten megbízásából és Daghda kilenc hónapra meghosszabbította ezt a napot, addig, amíg megszületett a fia 
(GWYNN, E 1991/3:34-39.).
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Vagyok az emberben rejlő harag,

Vagyok a tudást jelentő szó,

Vagyok csatára ajzott lándzsa hegye,

Vagyok az értelem szikrát pattintó istene.

Ki lágyítja hegyek metsző élét?

Ki az, ki jegyzi a Hold korszakait?

És Ki az alkonyat helyét?

Ki hívja elő Tethra házából a bikát?

És Kire mosolyog Tethra jószága?

Ki az, ki életet lehel az üszkös erdőbe?

Tán a Halál lándzsája vagy a Halál szele?”

Hogy a szöveg kántáló jellegét jobban érezzük, az eredeti ír metrumhoz közelebb álló fordításban a 

vers első részének rövid, négy szótagos sorai így is megszólalhatnak magyarul: 

„Én tenger-szél,

Én nagy tajték,

Én mély moraj,

Én bősz bika,

Én szirti sas,

Én nap könnye,

Én szép virág,

Én hős vadkan,

Én lenti hal,

Én réti tó,

Én haragvó,

Én titkos szó,

Én harcra kifent lándzsa hegye,

- Vagyok ész lánggyújtó istene.”

(MACALISTER, R. A. S. 1956:32-33., 110-111.)

A  verset  sokan  sokféleképpen  magyarázták,  volt  aki  a  sámánizmus  maradványaként 

ünnepelte, voltak akik a druidák egyik vallásos szövegének tartották, Mac Cana ezt írja:
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„Míl fiai Írország délnyugati részén szálltak partra Beltene ünnepén (május 1.). és 

mihelyt Amhairghin, a költő, jobb lábát ír földre tette, az alábbi versre fakadt, amelyben 

Visnu  avatarjához,  a  Bhagavad-Gitában  szereplő  Krisnához  hasonlóan  azt  állítja,  hogy 

valamennyi lényt egyesíti magában.” (MAC CANA, P. 1992:62.)

A szöveg a költői szó teremtőerejébe vetett hit egyik bizonyítéka, mely a Beltine alkalmával, 

ünnepélyes helyzetben történő kimondással, talán termékenységhez kötődő rituálé része lehetett. A 

Lebor Gabála teljességét tekintve egy hosszú folyamat utolsó állomásának az egyik legfontosabb 

pillanatában hangzik fel a költemény. A következő epizódok arról szólnak, hogyan hódítják meg 

Míl fiai a szigetet, melyet az előttük ott élt népek előkészítetek arra, hogy emberi életre alkalmas 

lehessen.70 

Lughnasadh,  augusztus 1-én,  aratási  ünnep. Lug isten,  a „fényességes” ifjú ünnepe.  Lug 

ezermester, ő készítette fel az istenek seregét a Mag Tuiredi csata előtt a fomoriakkal szembeni 

küzdelemre (MAC CANA, P. 1992:25.). Az ókorban a kelták által lakott európai területeken Lugot 

mindenütt tisztelték. Szent Patrik, azaz a keresztény térítők az ő kultusza ellen küzdöttek legtovább 

az  Ír-szigeten.  A keresztényiesítésre  tett  kísérletek  egyik  szép példája,  hogy Lug egykori  szent 

magaslatán,  a Mayo megyei Croagh Patrick-ra átkeresztelt  hegyen tartják évszázadok óta Szent 

Patrik legnagyobb zarándoklatát. Szent Patrik ünnepnapja március 17-re esik, de a zarándoklatot 

minden évben július utolsó vasárnapján szervezik, ami a  Lughnasad előtti vasárnap71. A Lug és a 

Patrik legendárium összehasonlításából kiderül, hogy mindkettejüknek komoly feladataik vannak a 

fénnyel,  a  tűzzel.  A Patrik  térítéséről  szóló  történetek  többszörösen  hangsúlyozzák,  (ahogy  a 

Beltinekor gyújtott máglya is), hogy Patrik új fényt hozott az országba (jelképesen a középkorban 

úgy értették, hogy a világba). A keresztény egyházak72 nagy erőfeszítései ellenére Írországban az 

1950-es  évekig  megmaradt  Lughnasad pogány  jellegű  ünneplése73,  bár  Patterson  szerint  a 

középkorban az egyház által szelídített formában zajlott az ünnep (PATTERSON, N. 1994:141.).

Az ünnepi szokásokhoz tartoztak a nagy szabadtéri fesztiválok, melyeket gyakran nehezen 
70Amergin szerepe, ahogyan ezt már korábban is említettem, az volt ebben az utolsó hódításban, hogy emberi nevet 
adjon a dolgoknak. Amerginhez kötődik az evilági és a másvilági helyek kijelölése is, ő volt az, aki azt a törvényt hozta, 
hogy a legyőzött istenek lakják azokat a helyeket, amelyek emberi élet számára nem alkalmasak, az emberek pedig 
éljenek a földfelszínen, az egyébként más mitikus népek által felépített lakóhelyeken. Az istenek lakhelyei így kerülnek 
a folyókba, tavakba, források mélyére, a tündérdombok (sídh) belsejébe és a szigetekre - csupa olyan helyekre, ahol a 
kereszténység előtti vallás fontos kultuszhelyei voltak.
71 Már 1432-ben említi a szokást egy egyházi dokumentum (DANAHER, K. 1972:171)
72 Az angol hódítással Írországba érkező protestáns egyházak ugyanolyan ádázan üldözték, mint a katolikus egyház.
73 Brian Friel Dancing at Lúnasa című drámája örökíti meg a kései fennmaradást. Magyarul Pogánytánc néven 

játszotta több színházunk is.
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megközelíthető helyeken tartottak, hegyek, dombok tetején, folyók, tavak partjain, ligetekben, szent 

forrásoknál. Ezeken a helyeken hol nagyon vallásos, hol nagyon kicsapongó módon ünnepeltek. 

Általánosak voltak az erőpróbák, versenyek (például a folyókban versenyszerűen úsztatták meg a 

lovakat), a nagy lakomaszerű étkezések és a táncmulatságok.

Lughnasad idején  tartották  a  középkor  legnagyobb  vásárait,  ahol  a  kereskedők  mellett 

szívesen  látott  vendégek  voltak  a  mindenféle  mulattatók  is.  A  két  leghíresebb,  a  mitikus 

történetekben  és  a  történeti  eseményeket  megörökítő  évkönyvekben  egyaránt  szereplő  vásár  a 

Carmuni és a Tailtiui volt (DANAHER, K. 1972:167-177., az ünnep átfogó, minden apró részletre 

kiterjedő  leírását  adja  Máire  MacNeill  több mint  700 oldalas  monográfiája  -  MACNEILL,  M. 

1962.)

 Az évben adódtak más ünnepek is. A keresztény egyház törekvése az volt, hogy a pogány 

ünnepeket integrálja a saját éves ciklusába, de új ünnepekkel is gyarapította a naptárt, például a 

szentek ünnepeivel, melyekhez templomok nagy vásárokkal egybekötött búcsúja kapcsolódott, vagy 

a  Szentiván  éjjel.  Az  advent  és  karácsony  tizenkét  napja  Krisztus  születésének  ünneplésétől74 

Vízkeresztig75 is jelentős keresztény újítás volt. Az időszakban az egyház több szokást is átvett a 

samhaini ünneplési gyakorlatból. A legnagyobb keresztény ünnep a megváltásra emlékező húsvét 

lett, amelyet böjt előzött meg, mely az ünnepre való felkészülés, megtisztulás negyven napon át 

tartó ideje volt.  A húsvéti  ünnepkörhöz tartozó Pünkösd76 is  a  legfontosabb ünnepek egyikének 

számított. A keresztény húsvét ünnepi gyakorlatában megjelennek olyan elemek, melyek korábban a 

Beltine szokásai közt szerepelhettek. Az Imbolc megmaradt Brigitta ünnepének, ebben az esetben az 

egyház magát az ünnep főszereplőjét, Brigid istennőt változtatta keresztény szentté, korán, már a 6. 

században.

Az emberélet fordulóihoz is fontos ünnepi szokások kapcsolódtak. A költők feladatai közé 

tartozott,  hogy  a  patrónusuk  és  annak  családjához  tartozó  személyek  házasságáról, 

gyermekáldásáról,  valamilyen  pozícióba  avatásáról,  haláláról  versben  megemlékezzenek.  A 

szövegeket  legtöbbször  az  eseményt  (esküvőt,  keresztelőt,  temetést)  követő  lakomákon  kellett 

bemutatniuk, de az elégiát elő lehetett adni a halott patrónus tiszteletére rendezett emlékmise utáni 

banketten  is.  A törzsfő  beiktatásakor  különleges  feladatokat  kellett  végeznie  az  ollamhoknak. 

Ceremoniális feladataik ellátása mellett erre az alkalomra szóló dicsőítő éneket vártak tőlük, melyet 
74 December 25. - a nálunk szokásos december 24-i ünneplés az ünnep előestéjéhez (vigíliájához) kapcsolódik, mely 

Írországban az adventi böjt utolsó, virrasztással töltött éjszakája volt. 
75 Január 6. Krisztus bemutatásának az ünnepe, a keresztény Európában, így Írországban is a farsangi időszak kezdete 

volt, mely hamvazó szerdáig, a húsvétot megelőző böjt kezdetéig tartott.
76 Húsvét után ötven nappal, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
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ebben az esetben előadniuk is személyesen kellett (BANNERMAN, J. 1989.). A királyavatáshoz 

korábban  bikaünnep  is  kapcsolódott,  mely  a  keresztény  időszakban  már  inkább  csak  irodalmi 

emlékekben bukkanhatott  fel.  A Da Derga szállásának elpusztításáról  szóló történetben írják le, 

hogy egy fiatal harcosnak egy bika nyers húsát kellett megennie, majd elszenderült, hogy álmában 

meglássa  a  jövendő  királyt.  Álma  alapján  választották  a  következő  uralkodót  (GANTZ,  J. 

1981:65.).
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 4.1.2. Az előadások ideje

A középkori ember az idő két fajtáját ismerte. A szent és a profán időt. Az ünnep idején 

kilépett  a  hétköznapok  idejéből,  és  rituális  cselekedetek  illetve  a  mitikus  ősidőben  játszódó 

történetek  segítségével  megteremtette  a  hétköznapi  időhöz  képest  nem  előre  tartó,  hanem 

biztonságos állandóságot, a dolgok születésének ősidejét idéző ünnepi időt. Ezt az időt az istenek 

szentelték meg, mely a szükséges időpillanatokban, az év meghatározott pontjain újból jelenvalóvá 

válhat az ünnepek révén. Erre szükség is van, mert az idő az ünnepekkel mindig újra kezdődik, 

minden ünnep a teremtés valamely aktusát idézi fel, amivel újra megteremti ezt a részt (ELIADE, 

M. 1987:61-68.). A samhain jelentősége, hogy a Magh Tured-i csatában az eltelt, elfáradt, lejárt idő 

pusztul el a fomoriak királyának, Balornak a halálával, ami helyett unokája, a fiatal és fényességes 

Lug új időt, az élet újabb lehetőségét hozza el a csata győzteseként. A samhaini ünnepi versenyek és 

labdajátékok  ezt  a  harcot  és  a  harcra  való  felkészülést  játszották  újra  minden  esztendőben.  A 

fomoriak a  káosz  lényei  voltak,  legyőzésükkel  az  istenek  a  káoszból  a  rendbe  való  átmenet 

lehetőségét teremtették meg. Az év során ez az ünnep alatt újjáteremtett idő (nagyrészt a profán 

időfelhasználás révén) elhasználódik, fennáll a veszélye, hogy a világ visszahull a káoszba. Újra és 

újra le kell győzni a káosz felé húzó erőket. Az idő újjászületésével együtt az ember is újjászületik 

(ibid.:73.).

Ebben a tökéletes, isteni időben játszódik az ír mitológiai szövegek többsége. Ennek állandó 

újra és újra megfogalmazása a sok túlvilágjáró történet. Akár a boldog szigetekre, akár egy  sídh 

belsejébe mennek, akár Manannan, a tenger istenének víz alatti királyságába, akár Fionn emberei 

egy elvarázsolt kastélyba, vagy erdőbe jutnak - mindig ebben az időben járnak. Mintha kalandjaik 

során  az  Amergin  által  felosztott  világnak  abba  a  felébe  kerülnénk,  ahol  az  istenek  szállásait 

kijelölte a varázsló.  Ennek a „más idejű” világnak a felidézése,  idejének a jelenlevővé tétele  a 

mesélési alkalmak egyik varázsa.

„Az eredetek utáni honvágy tehát vallásos honvágy. Az ember az istenek tevékeny 

jelenlétébe vágyik vissza, friss, tiszta és erős világban szeretne élni,  egy olyan világban, 

amely épp olyan, ahogy a teremtő kezéből kikerült.” (ELIADE, M. 1987:84.)

A mítosz az istenek és félisteni hősök tevékenységét mutatja be, az isteni szentség világát 

megidézi a hallgatók számára. A mítoszok nem adhatók elő bármikor, hanem 
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„csak  a  rítusokban  különösen  gazdag  időszakokban  (ősz  és  tél),  vagy a  vallásos 

ceremóniák idején, tehát a szent idő tartama alatt.” (ibid. 89.)

A mítoszok a rítusok és a fontos emberi cselekvések példaadó modelljét adják meg. A szent 

idő a kalendárium ünnepein jelenik meg leggyakrabban,  melyeken valamely isteni  cselekedetet, 

teremtő eseményt idéznek fel,  utánoznak. Az utánzás révén szentelődik meg az alkotás rítusa is 

(gondoljunk a költő iskolák leírásában a vers szerzésének különleges módjára), és lehet, hogy a 

szöveg konkrétan már nem a teremtés idejéről beszél, de az alkotás szent aktusa szentté teszi, és ha 

ünnepi alkalommal adják elő, az előadás ideje is bevonja ebbe a szent környezetbe.

„Az ősi kultúrák vallásos embere számára minden alkotás, minden létezés időben 

kezdődik:  mielőtt egy dolog létezne, saját ideje sem létezhet. (...) Ez az oka annak, hogy 

minden alkotást az idők kezdetén,  in principio képzelnek el. Az idő a létező valamely új 

kategóriájának  első  megjelenésével  együtt  keletkezik.  Ezért  játszik  oly  nagy  szerepet  a 

mítosz; az  nyilvánul  meg benne,  hogy milyen módon válik létezővé valamilyen realitás. 

(ibid. 68-69.) 

A szent kalendárium minden évben ugyanazokat az ünnepeket, ugyanazon mitikus 

események emlékünnepeit tartalmazza. Alapjában véve korlátozott számú isteni tett "örök 

visszatéréséről" van szó (...) Az ünnepi kalendárium mindenütt ugyanazon kezdeti szituációk 

periodikus visszatéréséből áll össze.” (ibid. 99.)

Az  ünnepek  szokásaiból  azt  látjuk,  hogy  az  évszakok  kezdetét  jelző  ünnepek  közül 

elsősorban Samhain idején tartották a nagy mitikus lakomákat, a legnagyobb versenyeket, játékokat, 

és ez az ünnep adott alkalmat arra, hogy a költők, a hárfások és az énekmondók is versenyszerűen 

bizonyíthassák mesterségbeli tudásukat. 

Játékokat és lakomákat tartottak  Beltine és  Lughnasad idején is,  de ezekről a mitológiai 

szövegek ritkábban emlékeznek meg.  Imbolc ünnepéről  inkább az állatok  rituális  megtisztítását 

szolgáló  szertartásos  cselekedeteket  illetve  a  keresztény  időszakban  a  gyerekek  alakoskodó 

szokásaitt jegyezték fel.

A fennmaradt leírások, történetek szerint a különböző típusú szövegek legnagyobb számban 

a  lakomákon  hangoztak  el.  Lakomákat  a  nagy  ünnepeken  tartottak,  az  emberélet  fordulóihoz 

kapcsolódó ünnepeket  is  lakomák kísérték,  de a  kisebb és  nagyobb lakomák az év  egyszerűbb 

napjain is egymást követték. A lakomát minden tehetős embernek kötelességszerűen meg kellett 
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rendeznie.  Ezek  a  lakomák egyrészt  jótékonysági  események  is  voltak  (a  keresztény alapelvek 

szerint fontos a jótékonykodás), illett megvendégelni a rászorulókat (O RIORDAN, M. 1998:82.), 

de  a  gazdagok  státuszának  és  jó  hírének  fenntartása  érdekében  is  szükséges  volt  nagyobb 

vendégseregek  jóltartása  (SUGGETT,  R.  2006/2007:263.,  HUNTER,  J.  1994:45.).  A lakomák 

kölcsönösek voltak, szokás volt meginvitálni hasonló lakomákra a korábbi meghívókat. Szatírával 

lehetett  büntetni  azt,  aki  zárva  tartotta  háza  ajtaját  a  többiek  előtt  (SUGGETT,  R. 

2006/2007:263-264.).

A lakoma fontos szociális és rituális eseménynek számított, mely a bőség felidézésével77,, a 

pontos hierarchikus elvek betartásával (amely leginkább az ültetési rendben mutatkozott meg) egy 

időben  a  meghívottak  között  egyfajta  communitast  is  létrehozott.  A lakomák  a  nagy  mitikus 

lakomák felidézését is jelentették (mint amilyen a Bricriu lakomája vagy az Ulsteriek részegsége 

történet lakomái vagy a Táin Bó Froech lakomája, a Mac Dathó disznajának felosztására szervezett 

lakoma vagy a különösen tragikus Da Derga szállásának lerombolása történet öldöklésbe torkolló 

vendégeskedése). Valószínűleg a leghétköznapibb lakoma is részesedett a korábbi mitikus lakomák 

ünnepi kontextusából. A lakoma fő eseménye a költő előadása volt, melyben patrónusának dicsérete 

volt  az  egyik  fő szempont.  Itt  csúcsosodott  ki  a  lakoma propaganda jellege.  Maguk a  dicsőítő 

szövegek gyakran utaltak  híres,  minden hallgató számára jelentőséggel  bíró  mitikus  előképekre 

(HUNTER, J. 1994:43-44.), melyekkel a lakomát az ünnepi időbe helyezte az előadó, akkor is, ha a 

lakoma nem valamely ünnepi alkalom megünneplésére szerveződött. 

A legfontosabb  mitikus  szövegekben  a  lakomát  felvonulás,  processzus  előzi  meg,  ami 

gyakran része lehetett a valós ünnepi lakomáknak is. A meghívottak díszes kísérettel vonulnak fel, 

kíséretükben megjelennek a mulattatók is. A különböző szövegekben gyakran a lakoma előtt kell 

mutatványokat bemutatni. A Táin Bó Fróech szerint a lakoma megkezdése előtt fidchellt játszottak, 

aztán  a  három  hárfás  zenélt.  Ezután  Ailill  és  Medb,  a  vendéglátó  király  és  királynő  annyira 

belemelegedtek  a  fidchell játékba,  hogy  három  napon  át,  amíg  a  játszma  tartott,  elfelejtették 

megvendégelni az összegyűlteket. (GANTZ, J. 1981:117-118.)

A mitikus szövegekben a lakoma fő attrakciója a fő fogás, a vadkan részeinek elosztása. 

Ahogy  a  tarai  lakoma  képen  (2.  ábra)  felsorolt  résztvevők  kapcsán  tudható,  mindenki  a 

hierarchiában  betöltött  helyének  megfelelő  porciót  kaphatja  a  húsból.  Mac  Datho  disznajának 

elosztásakor komoly küzdelem alakul ki az ulsteri és a connachti harcosok között, hogy ki méltó a 

vadkan legjobb falatjára. A harcosok, akik vállalkoznának a felosztásra, mind önmagukat dicsérik 

(ez más történetekben a kíséretükhöz tartozó énekmondók feladata). A jog egy ulsteri harcosé lesz, 
77 „Az evéshez például rítus kapcsolódik; a táplálékot a különböző vallásokban és kultúrákban másként és másként 

értékelik,  szentnek  tartják,  az  istenség ajándékának  vagy a  test  istenségeinek  szóló  áldozatnak.”  (ELIADE,  M. 
1987:159.)
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de ez nem menti meg a társaságot attól, hogy a lakoma véres verekedésbe torkolljék.

Nem lehet pontosan tudni (a szövegekből ez nem derül ki), hogy a lakomán belül mikor 

került sor a különböző mutatványokra, mikor került sor az énekmondók előadásaira (egy este több 

is  lehetett).  Legvalószínűbb,  hogy amíg  a  különböző  étek  fogásokra  vártak,  le  kellett  kötni  a 

vendégek figyelmét. Ezen kívül nyilván voltak kiemelt időszakok, amikor ünnepélyes bejelentések 

hangoztak  el,  amelyekhez  aztán  a  dicsőítő  verseket  kötni  lehetett.  Ahogy  az  újabb  fogások 

behozatalát kürtök jelezték a jómódúbb házakban, elképzelhető, hogy az előadók is éltek figyelem 

felhívó hanghatásokkal. 

Taylor  azt  állítja,  hogy  a  lakoma  az  egyik  legalkalmatlanabb  hely  hosszú  szövegek 

előadására, hiszen a vendégsereg hangos volt, nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után nehéz 

lehetett csendes koncentrációra bírni, de a szövegek előadóinak dolgát nehezítette az a körülmény 

is, hogy a lakomán, ahogy ezt a tarai ültetési rendből is láttuk, számtalan mulattató volt jelen, akik 

egymással is küzdöttek a közönség figyelméért (TAYLOR, A. 1992:55.). A tarai lakoma ültetési 

rendje  nem  ad  semmilyen  támpontot  arra  vonatkozóan,  hogy  az  ülésrend  egyben  valamilyen 

előadási  rendet  is  jelent-e,  hogy  vajon  keverednek-e  a  különböző  mulattatási  formák,  vagy 

valamilyen (ha nem is szigorú) dramaturgia szerint követik-e egymást a különféle produkciók. Az 

biztos, hogy az írásbeliség terjedésével a költők előadása rövidülhetett, a bárdi költészet rövidebb 

darabjai, elsősorban a dicsőítő szövegek kaphattak helyet a lakomákon, és minél inkább közeledünk 

a  17.  századhoz,  a  hosszabb  szövegek  annál  inkább  az  alkalmazó  szűkebb  környezetében 

hangozhattak el, nem a nagy nyilvános lakomákon. 

Klaniczay arra hívja fel a figyelmet, hogy az elit és a népi kultúra eltávolodásának az az 

egyik  oka,  hogy  a  fejedelmi  udvarokban  megszűnik  a  hagyományos  rituális  ünnepi  idő, 

tulajdonképpen mindig  ünnepi  időben élnek  (KLANICZAY, G.  1990.).  Az angol  kultúra  egyre 

erősebb írországi hódításával egy időben a tehetősebb ír arisztokraták is egyre több szokást vettek át 

az angoloktól. Ez igaz a szórakozásaikra is.

Tudomásunk  van  arról,  hogy  amikor  a  patrónus  már  lefekvéshez  készülődött,  a  költő 

feladata volt álmot hozó történeteket mesélni, mint az Ezeregyéjszakában.

„A főurak háznépéhez tartoznak olyan mesemondók, akiknek az a feladatuk, hogy 

uruk  elalvását  olyan  komolytalan,  könnyed  történetekkel  segítsék,  melyek  tartalmát  a 

többség még el is hitte.” (Edmund Campion 1571-es  History of Ireland-jéből idézi MAC 

CANA, P. 1980:13.)
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Mesélni csak sötétedés után szabad (MAC CANA, P. 1980:14.). És ahogyan a napnak a sötét 

szakaszát  szánták  mesélésre,  úgy  az  is  általánosan  elfogadott  volt,  hogy  a  hősökről  szóló 

történeteket csak a téli félévben vagy halottvirrasztások idején vagy a zarándokutak éjszakai pihenői 

közben vagy a szent források melletti  virrasztások idején volt  szabad elmondani.  „Este fütyülni 

vagy  nappal  Fionnról  szóló  történeteket  mondani  szerencsétlenséget  szül.”  (MAC  CANA,  P. 

1980:3-4.). Forgoll, a fili meglátogatta Mongán mac Fiachnát, és Samhaintól Beltinéig minden este 

egy-egy történetet mesélt neki. Donn-bó történetéből láttuk, hogy az Alleni csata előtti éjszakán a 

király szeretné, ha történetekkel szórakoztatná, de Donn-bónak rossz az előérzete, ezért nem akar 

mesélni, helyette viszont akad más, aki szórakoztassa a királyt. (MAC CANA, P. 1980:13.)

A vásárok idején nyilván más helyzetbe kerültek a szórakoztatók. Ahogyan ezt középkori 

témát feldolgozó népszerű regények, de még inkább a filmek mutatják, a vásárokon nagy a káosz, 

összevissza elszórtan mulattatókat láthatunk, akik harsányan vagy lélegzetelállító mutatványokkal 

próbálják  lekötni  a  közönséget.  Helyi  fizetségért  játszanak,  meggyőzőnek  kell  lenniük,  vagy 

ahogyan  Ben  Jonsonnál  olvassuk  a  Bertalan  napi  vásárban,  azért  játszanak,  hogy  eltereljék  a 

figyelmet a zsebtolvajokról, akikkel szövetkeztek a bevételre.

A  különböző  mutatványok,  színi  jellegű  játékok  egyszerre  látványosságok  és  üzleti 

események kísérői, segítői - a vásárokat, búcsúkat szervező csoportok és az előadók közös érdeke, 

hogy jól működjenek (JOHNSTON, F. 1991:121.), hiszen a vásár, ünnepség rangját, hírét növelik. 

Jó reklámul szolgál,  ha a közönség nemcsak a vásári  portékákkal,  de a vásárokat kísérő egyéb 

eseményekkel is elégedett.
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4.2. Az előadások elhelyezkedése a térben

4.2.1. A hagyományos térfelosztás a középkori Írországban

A középkori  ember  megszentelt  világban kívánt  élni,  és  a  legszentebb helyek közelében 

érezte magát igazán biztonságban.  Egyrészt rendre volt szüksége, emberi lakóhelyét az istenek által 

megmutatott mitikus minták alapján szervezte meg, másrészt szüksége volt arra, hogy a térben több 

módon is esélye legyen „áttekintenie”, „átlépnie” a másik világba, hogy onnan megerősítést kapjon 

cselekedeteihez (ELIADE, M. 1987:22-23.,  37-38.).  A tér  különböző helyeken nyílhatott  meg a 

„másik valóság” számára. 

A legközvetlenebb lakóhely, az emberi, hétköznapi világ számos ponton találkozott a másik 

világgal. Maga a ház is lehetett önálló kozmosz, a küszöbön kilépve másik világban találta magát az 

ember, de ha a település volt a viszonyítási alap, akkor a település határa lett az idegen világ határa 

is.  Ugyanígy,  a  törzs  vagy  az  ország  határa  is  egy  külsővel  szembeni  átlátható  emberi  világ 

határaként volt jelen a tudatában. A természetben megszámlálhatatlan határhely volt, melyek a két 

világ  közötti  kapcsolattartás  kiemelt  helyszíneiként  szolgáltak.  A  kereszténység  előtti  vallás 

kultuszhelyei mind ilyen pontokon találhatók. A források, ligetek tisztásai, fák, barlangok, tópartok, 

különös alakú kövek (gyakran kőkori emlékhelyek), környezetükből kiemelkedő dombok, nagyobb 

hegyek, szigetek a kereszténység idején is fontos kultuszhelyek maradnak (BASKERVILL, C. D. 

1920:22-24., WILES, D. 2003:24.).  Most a szentek csodás tetteinek emlékhelyeiként. Számtalan 

ünnepi alkalom, megemlékezés kötődik ezekhez a pontokhoz szertartásokkal, rítusokkal és szent 

szövegekkel. A dindshenchasok csak egy részét őrizték meg ezeknek, mások nagy mennyiségben 

találhatók szentek legendáiban és egyházi tiltó vagy támogató levelekben.

Az  Acallamh na Seanórach-ban Szent Patrik és kísérete többször körbeül a mesélő körül. 

Sokszor természetben talált helyszínen, egykori gyűrűvár befüvesedett belsejében. A történetek egy-

egy emlékezetes hellyel, forrással, tündérdombbal, csatahelyszínnel kapcsolatban hangoznak el, a 

dindshenchasok módján,  amiből  azt  feltételezhetjük,  hogy  az  adott  történetek  előadásának  a 

helyszínei rituális emlékekhez kötődnek.

A középkori világban a szimbolikus jelentések határozták meg a világ képét - a házépítéstől 

a lakomaterem ülésrendjéig, a hálóhely elhelyezésétől a tűzhely helyének kijelöléséig. Ha praktikus 

okokból bármit meg kellett  változtatni,  akkor a szájhagyományban élő kultúrában az új  helyzet 

mitikus magyarázata, megokolása ehhez az új rendhez igazodott és rövid időn belül a kialakult új 
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helyzetet  ugyanolyan  ősidők  óta  meglévőnek  fogadták  el,  mint  annak  idején  a  változás  előtti 

állapotot.

„Valahol  letelepedni  egyet  jelent  e  terület  megszentelésével.  (...)  Letelepedni 

valamilyen helyen, azt berendezni és belakni, olyan cselekedetek, amelyek egzisztenciális 

választást előfeltételeznek, mégpedig annak az univerzumnak a választását, amelyet ’meg 

akarnak teremteni’ és ezáltal önmagukra vállalni. Ez az ’univerzum’ azonban mindig annak a 

példaszerű univerzumnak az utánzása, amelyet előzőleg az istenek már megteremtettek, és 

amelyben  maguk  is  lakoznak:  az  emberi  univerzum  részesül  tehát  az  isteni  mű 

szentségében.” (ELIADE, M. 1987:28-29.) 

Míl fiainak letelepedése Amergin teremtő aktusával  kezdődik,  amelynek lényege,  mint a 

korábbiakban láttuk,  hogy nevet  adva  a  dolgoknak,  megteremtse azokat,  egyúttal  a  helyüket  is 

kijelölje a világ rendjében. Amergin másik fontos tevékenysége pedig, hogy elválasztja az istenek 

világát az emberekétől: a „mi világunktól”. 

Az ír mitológiai földrajzban mindennek nagyon pontos helye és szerepe volt. A világot öt 

nagy részre  osztották fel,  a  mitikus  tartományokra  (melyek nagyjából  ma is  jól  láthatóak az  ír 

térképeken). Rees-ék a mitológiai szövegek, elsősorban a Lebor Gabhála alapján, kidolgoztak egy 

rendszert, melyben a különböző területek funkcióit foglalták össze. Leegyszerűsítve a tartományok 

mitikus  szerepét,  úgy  lehetne  összefoglalni,  hogy  Connacht  (az  észak-nyugati)  tartomány  a 

tudomány78, tanítás-tanulás, jog, történelem, szépenszólás, gazdagság tartománya; Ulster (észak-

kelet)  a  harcok,  a  büszkeség,  az  összetűzések  területe;  Leinster  (a  dél-keleti)  a  bőség, 

vendégszeretet, művészetek, nemesség tartománya; Munster (a dél-nyugati) a zene, tanulás, tudás, 

költészet,  énekmondás,  bölcsesség  tartománya;  Meath,  a  középső  tartomány pedig  a  királyság, 

elsőség,  a  nagykirály székhelye  (tömör  összefoglalása  REES,  A.  & B.  1961:123.79).  Ez  utóbbi 

tartomány a többi négy találkozási pontjainál található, és legfontosabb szerepe is az összefogás, 

összefoglalás volt.

A tartományokon belül a településeknek, a váraknak, de még az egyszerűbb lakóépületeknek 

is létezett hasonló felosztása. Természetesen minden egyes területen belül megvolt a többi funkció 

is, de a mitológiai szövegek tanúsága alapján bizonyos szerepek hangsúlyosabbak voltak az adott 

tartományokban.  A  felosztás  az  arisztokratikus  társadalom  felépítését  tükrözte.  A  különböző 

funkciók a társadalom különböző rétegeinek tulajdonított szerepeket  foglalták össze. A felosztáson 

78 A vastagon szedett szavak az összefoglaló szerepek megnevezései.
79 A könyv teljes egészében ezt a témát fejti ki.
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belül megfigyelhető egy Észak-Dél ellentét is: az Észak a domináns terület, a Dél az alávetett; és 

látható a Nyugat-Kelet ellentét is: a Nyugat inkább a szellemi, spirituális javak, míg a Kelet az erő 

és az anyagi javak letéteményese. 

A szövegeken  kívül  a  különböző  ábrázolások  is  visszatükrözik  a  területek  ilyen  pontos 

elképzelését. Ennek legszembetűnőbb példái az ír nagykeresztek (1. ábra), melyeken a kereszt fejét 

körbeölelő kör és ennek négyes osztata a négy tartományt szimbolizálják, míg a középen kijelölt 

körben Krisztus látható, mint a „Nagy Király”. A keleti oldalon a megfeszített, a nyugati oldalon az 

Utolsó Ítéletkor uralkodó Krisztus mindig belefér a belső körbe, a megfeszített  Megváltó kezei, 

lábai soha nem érnek ki a kereszt száraira. „Nagy Királyi” mivoltát úgy képzelték el a 9-12. század 

között  készült  keresztek  készítői,  mint  az  Írország  bőségéért,  jólétéért  egy személyben  felelős, 

megszentelt  tarai  nagy  királyt  (ard  rí),  aki  a  középkori  ír  gondolkodásban  a  világegyetem,  a 

kozmosz  központja  volt  (NÍ  BHROLCHÁIN,  M.  2009:93-94.).  Testét  úgy  tekintették,  mint  a 

világegyetem kicsinyített mását, ezért ha valamelyik végtagja sérült, le kellett taszítani a trónról, 

mert az országnak az a területe, amelyet a végtag szimbolizált80, ettől kezdve pusztulni kezdett. A 

keresztek,  azon  túl,  hogy  képeikkel  a  Biblia  és  a  szent  események  felidézői  voltak,  tömör 

világmagyarázatot  is  adtak,  és  ennek  fontos  része  volt,  hogy  a  világ  térbeli  állapotát  is 

összefoglalták81. 

A területek  felosztásának  rendjéhez  kötődő  képzetek  Írországban  sokat  változtak  a  12. 

századtól.  A lejegyzett  szövegek  sokáig  őrizték  a  felosztás  nyomait,  de  úgy tűnik,  hogy a  13. 

századtól,  ahogy a  leinsteri  mondakörhöz tartozó történetek válnak  divatosabbá,  ezekkel  együtt 

megjelenik  az  evilági-másvilági  térbeli  megkülönböztetésének  egy  meseibb,  folklorisztikusabb 

változata, ami az idő előrehaladtával egyre inkább eluralkodik a történeteken. Másrészt a korábbi 

világképet  tükröző  történetek  iránti  nosztalgia  egyfajta,  az  angol  hatással  szembeni  ír 

különállástudatnak  az  alapjává  válik  (SIMMS,  K.  2010.).  Ez  a  rövid  divat  már  csak  mint 

külsőségeiben felelevenített  és  mitikus  tartalmaiban nem feltétlenül  komolyan vett  emlékekként 

kezeli a mitológiai szövegeket. A hagyományos világkép átalakulásával az arisztokrácia köreiben 

egyre inkább szórakoztató történetekként kezelik a régi történeteket, az újabbak pedig a divatos 

lovagregények,  románcok  hatását  mutatják  (CARNEY,  J.  2008.b:702-703.),  és  létezik  ugyan 

mitikus térkezelésük, de ez már nem a korábban megszokott ír rendszert követi.

80 Pontosabb úgy mondani, hogy amelynek a végtag megfelelt.
81 Sok egyéb értékük mellett témánk szempontjából különösen fontos, hogy az ír nagykeresztek őrizték meg sok 

hangszer, leginkább a hárfák különböző típusainak a legkorábbi ír ábrázolásait.
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4.2.2. Az előadások helyszínei

A szabadtéri előadások többsége a nagy ünnepi alkalmakhoz és szokásokhoz kötődött.  A 

rituális  szertartásoknak  többnyire  fontos  szövegei  voltak,  melyek  felidézték  az  ünnep  által 

felelevenített szent eseményeket. Ezek felidézése lehetett hivatásos előadók dolga, de az ünnepeken 

nagyon gyakran nem professzionális előadók is részt vehettek a rituális cselekmények és szövegek 

előadásában. Számtalan helyszíne lehetett ezeknek az eseményeknek. Települések utcái, a templom 

előtti tér, a templomkert (gyakran magát a templomot is igénybe vették a legkülönbözőbb pogány 

eredetű szokások ünneplésekor (BASKERVILL, C. R. 1920:24-25.), a település határában található 

nagyobb szabad térség (legtöbbször az állatvásárok helye is ez volt), a település közelében található 

szent ligetek, források, domboldalak, vízpartok.

Speciális látványosságnak számítottak a kivégzések, melyeknek sajátos dramaturgiájuk volt, 

és akár városok nagyobb terein, akár a települések melletti szabad térségen tartották őket, hosszan 

elhúzódó  látványosságot  kínáltak  az  érdeklődőknek.  A  nagyobb  kivégzések  helyszínein  még 

lelátókat,  emelvényeket  is  ácsoltak a nézőknek,  akiket  árusok láttak el  étellel,  itallal,  miközben 

mulattatók  szórakoztatták  őket  az  elítélt  érkezéséig.  Az  elítéltet  jól  előkészített  ünnepélyes 

menetben  hozták,  egyházi  személyek  kísérték.  Amíg  a  vérpadhoz,  az  akasztófához  vagy  a 

máglyához hurcolták, a közönség aktívan ócsárolhatta. A kivégzés végrehajtása előtt szertartásos 

módon kérték az elítéltet bűnei megbánására (WICKHAM, G. 1992:169.). Ha a település vezetői és 

az  ítéletek  végrehajtói  értették  a  módját,  a  kivégzés  egész  napos  „szórakozást”  jelentett  az 

érdeklődőknek. Az egyik legnépszerűbb látványosság volt a középkor során, de sok helyen még a 

19. században is rendeztek nyilvános kivégzéseket. Ezek az események fontos szerepet játszottak a 

közösség életében a csoport rituális megtisztítása révén.

Az énekmondó változatos helyszíneken, nagyon különböző körülmények között adhatta elő 

szövegeit. Előadásait szívesen látták nagyobb katonai akciók idején az esti tüzek körül, tudomásunk 

van róla, hogy még a csatatéren is enyhíthette a várakozás izgalmait, vagy tüzelhette a harcosok 

harci indulatát egy-egy jól megválasztott történet vagy ének. Az énekmondó kísérhette dalaival a 

katonai kampányok felvonulásait, szinte elvárták közreműködését a győzelmi menetekben vagy a 

halottak elsiratásánál, szórakoztathatta a közönséget a nagy vásárokban, szabadtéri mulatságokban, 

együtt járhatta vezeklő útját a zarándokokkal, akik szintén szívesen hallgatták történeteit, utazásai 

közben  előadással  fizethetett  ellátásáért  a  nagyobb  utak  menti  fogadókban,  de  örömmel  vették 

tudását  a  kolostorokban  is.  Igényt  tarthatott  szolgálataira  alkalmazója  a  legbelsőbb,  privát 
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lakosztályában, de előadásainak legfontosabb helyszíne a lakomaterem volt (TAYLOR, A. 1992:55., 

BASKERVILL, C. R. 1920:27.).

A nagy vásárokat  és  a  sokszor  dramatikus  játékokat  is  magukban  foglaló  mulatságokat 

többnyire a nyári időszakban tartották szabadtéren. A téli ünnepkör alkalmaihoz kötődő szokások 

egy része  is  szabadtéri  volt,  de  ebben  az  időszakban  gyakoribbak voltak  a  zárt  terekben zajló 

mulatságok, előadások (WICKHAM, G. 1966:273-274.).

Írországban a 15.  századig nagyon vegyes képet  mutat  a tehetősebb emberek életmódja. 

Utazók  megdöbbenve  tapasztalják,  hogy  a  törzsi  királyok  némelyike  ugyanolyan  egyszerű 

kunyhókban lakik, mint az átlag lakosság. Szalmából, vályogból, fából épült viskókban. Mások a 

vaskorból  örökölt  gyűrűvárakban  élnek  (NICHOLLS,  K.  2008:403-406.).  Ezek  az  építmények 

kőből, fából, földből készített nagy koncentrikus körsáncok, melyek kisebb épületeket védtek. A 

mitológiai történetek többsége ilyen gyűrűvárakba helyezi a királyi udvarokat. Ezeken belül nagy, 

fából készült,  kör alaprajzú palotákat írnak le, ahol a királyok a lakomáikat tartották. Az épület 

belsejének központjában tűz égett, melynek füstje a tető közepén hagyott nyíláson át szállt el. Ennél 

a  tűznél  mondják  szövegeiket  a  harcosok  énekmondói.  A harcosok  külön  kis  fából  készült,  a 

középső tűz  felé  nyitott  „boxokban” töltik  el  a  lakomát,  vagy a  falak mellé  helyezett  ágyakon 

heverve vesznek részt az eseményen (erről tudósítanak például a Bricriu lakomája, a Mac Dathó 

disznaja vagy a Da Derga szállásának pusztulásáról szóló történetek). A leghíresebb gyűrűvárak a 

tarai királyi székhelyen illetve Armagh mellett, a mitikus ulsteri királyi székhelyen, Emain Macha-

ban épültek. 

Sajátos  építmény  volt  Írországban  a  crannóg.  Ezek  a  kör  alaprajzú  épületek  többnyire 

mesterséges  szigeteken  álltak,  melyeket  hosszú  fahidakon  át  vagy  csónakokon  lehetett 

megközelíteni.  A mesterséges szigeteket  a vízbe levert  gerendákból készítették,  melyekre rőzsét 

vagy pallókat helyeztek, amikre aztán felhúzták a lakóházakat, néha egy-egy szigeten többet is. A 

15. században még a crannógok és a gyűrűvárak is használatban voltak, normann mintára azonban 

megépültek már a lakótornyok is illetve a kisebb fallal körülvett udvarok belsejében álló kastélyok, 

udvarházak.  Ebből  az  időből  több  kastély  és  lakótorony  is  megmaradt  épen,  ezek  alapján 

következtetni lehet a bennük élő ír urak szokásaira is (RAE, E. C. 2008:767-770.). 

A Bunratty toronyban vagy a donegali kastélyban jól látható a korabeli elrendezés, mely a 

tulajdonos  személyes  használatára  épült  kisebb  szobák,  kamrák,  étkező  helyiségek  és  kápolna 

mellett nagy szállást biztosított a katonáknak és az első vagy a második szinten nagy lakomatermet 

(hall)  a  vendégek  fogadására,  az  elegánsabb  közösségi  események  megrendezésére.  A várak, 

kastélyok belső elrendezésére valószínűleg a szigeten berendezkedett  angolok szokásai voltak a 
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legnagyobb  hatással.  Ír  leírásokból  kevésbé  ismerjük  a  várakban  zajló  életet,  de  a  lakomákra 

vonatkozóan bőségesen  állnak  rendelkezésre  angol  források,  ezek  alapján  elképzelhető,  hogyan 

nézett ki egy lakoma a várak, kastélyok nagytermében.

A nagytermek  többségét  széles  bejáraton  át  lehetett  megközelíteni.  Ezen  a  bejáraton  át 

közlekedtek a vendégek és a konyhák, kiszolgáló helyiségek felé is erre nyílt út a teremből. Idővel 

ezt a bejáratot először elmozdítható védőfallal takarták el,  hogy a felszolgálók a konyhai kijárat 

felől ne egyenesen a hallba érjenek, aztán ez a védőfal (screen) egyre díszesebb és kidolgozottabb 

lett.  A végső  állapotában ebből  alakult  ki  a  színészek  számára  is  jól  használható  takarófal  két 

bejárattal,  fölötte  pedig  a  zenészek  galériáját  (minstrels'  gallery)  alakították  ki  az  ácsok 

(SOUTHERN, R. 1973:48-55. - a különböző fázisokat rekonstrukciós rajzok mutatják).

A terem  közepén  sokáig  nyílt  tűzhely  volt,  melyen  vastag  farönkök  égtek,  hogy  némi 

meleget  szolgáltassanak,  a  tűz  füstje  ugyanúgy,  ahogy  a  gyűrűvárak  nagytermeiben  vagy  a 

crannógokban, itt is a tetőnyíláson át szállt el. Később a terem túlsó végében, a ház urának asztala 

mögött építettek hatalmas, díszes kandallót. Az asztal gyakran emelvényen állt. Lakoma idején a 

falak mentén,  a  ház urának asztalára merőlegesen elhelyezett  asztalok mellett  ültek a vendégek 

rangjuk,  címeik,  tevékenységük  alapján  kialakított  szigorú  rendben.  A házigazdához  közelebb 

helyezték el a fontosabb vendégeket. Míg a fő asztalnál a lakoma szervezője széken ült, az asztalok 

mellett általában padok szolgáltak ülő alkalmatosságul. 

A zenészek a zenészek galériáján helyezkedtek el. Halk dallamokkal kísérték az étkezést. 

Ezek a  dallamok lehettek  instrumentálisak  és  énekesek is.  A különböző étek fogások érkezését 

rézfúvósok  jelezték  ünnepi  fanfárszerűen  (ahol  a  többnyire  húros  hangszerekből  álló  zenészek 

mellett a ház urának költségvetéséből ilyeneket megszólaltató zenészekre is telt). 

A különböző  fogások  közötti  szünetekben  következtek  a  mulattatók.  Mutatványaikat  a 

központi  tűz  mellett  adták  elő.  Amikor  ez  eltűnt,  a  központi  hely  továbbra  is  megmaradt  a 

mutatványok fő helyszíneként. A lakomázók egy része oldalról vagy hátulról látta az előadásokat, 

hiszen  a  mulattatók  elsősorban  a  ház  ura  felé  fordulva  adták  elő  produkcióikat.  A ház  urának 

reakciói legalább olyan fontosak voltak a vendégek számára, mint a mulattatók tevékenysége. A 

nemes ember ült a dobogón, sokáig őt világította meg a terem közepén égő tűz, az előadónak sokan 

csak  a  hátát  látták.  A  vendéglátó  reakciói  erősen  befolyásolták  a  közönség  véleményét  és 

közérzetét82 (WILES, D. 2003:141-147.).

A különböző  szövegek  előadói,  különösen  ha  ezek  a  szövegek  közvetlenül  a  lakoma 

alkalmához  kapcsolódó  dicsőítő  versek,  genealógiai  felsorolások  vagy  gyászbeszédek  voltak, 

82 Ez a gyakorlat az Erzsébet-kori angol színház gyakorlatában általános volt, kiváltképpen akkor, ha Erzsébet királynő 
is jelen volt az előadáson.
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közelebb kerülhettek a dobogóhoz. Mivel szövegeik sok esetben propagandisztikus céllal hangoztak 

el, nem volt érdektelen, hogy a vendégek is jól hallják és értsék ezeket.

Később,  amikor  kisebb  színész  csoportok,  utazó  társulatok  érkeztek  egy-egy  nemesi 

kastélyba, színi előadásaikat a védőfal (screen) előtt mutatták be. Olykor még alacsony színpadot is 

emeltek a jobban láthatóság érdekében. Ezeket az előadásokat a terem nagy részéről már jól lehetett 

követni. Amikor a nyílt színi tűz eltűnt a terem közepéről, és a házigazda asztala mögötti kandalló 

szolgáltatta a meleget, a terem világítását fáklyákkal vagy nagy kötegekben elhelyezett gyertyákkal 

oldották meg. Ez erősen növelte a lakoma költségeit (WICKHAM, G. 1966:224-225.).

Ahogy az idő, úgy a tér felosztása is határozott elvek alapján történt. Ezért nem mindegy, 

hogy egy lakomázóteremben hol  tartották előadásaikat  az  énekmondók és az egyéb mulattatók. 

Ahogy az ír mitikus szövegek említik, a szövegmondás helyszíne a középen található tűz mellett 

volt. A várak, kastélyok nagytermeiben a nyílt színi tüzelés idején ugyanígy történt, sőt, amikor a 

kandallók  megépítésével  eltűnt  a  középső  tűz,  az  előadások  még  mindig  középen  zajlottak.  A 

központi  tűz  eltüntetése  azonban  gyengítette  a  helyszín  szimbolikus  közép  szerepét,  ami  a 

hagyományos világképben kiemeltté tette a mutatványok helyét. A patrónus étkezőasztala korábban 

is  hangsúlyos  volt,  de  a  kandalló  megépítése  után  a  hangsúly teljesen  ide  helyeződött  át,  és  a 

mulattató,  aki  korábban  a  ház  szimbolikája  szerinti  rituális  központi  helyen  végezte  feladatát, 

elveszítette előadásának egyik fontos megsegítőjét. A lakoma ideje által megszentelt időben, a szent 

közép közelében előadott  szövege elveszítette a tér által  korábban biztosított egyik megszentelő 

aspektusát. Ez azt is jelenti, hogy a ház urának szerepe még hangsúlyosabbá vált, és ha korábban 

felmerült is, hogy a költő rangja, tevékenységének fontossága révén, a ház uráéhoz közel álló, ettől 

kezdve egyre hangsúlyosabb lett a különbség kettejük státuszának (és természetesen ezzel együtt 

fontosságának) a kérdésében. Ez a tendencia is afelé mutat, hogy a szövegek rituális tartalma már 

egyre kevésbé volt fontos - szerepük egyre inkább a szórakoztatás lett.

 

A lakomatermekben kevés bútort helyeztek el, de a legtöbb főúr megengedhette magának, 

hogy a  falakat  kárpitokkal  díszítse,  ezek  előtt  pedig,  hangsúlyos  helyeken  néhány szekrényt  is 

elhelyeztessen.  Ezek  a  szekrények  nemcsak  a  házigazda  vagyoni  állapotát  reklámozták,  de  jó 

ízléséről is tanúskodtak, ráadásul a (főleg tálalókként alkalmazott) bútorok faragványai ugyanolyan 

propagandisztikus céllal  készültek,  mint az énekmondók szövegei.  A vendéglátó családi címerei 

központi helyet kaptak a díszítmények között, melyekkel dinasztikus kapcsolataikat hirdette egy-

egy ilyen bútordarab, és ha erre volt lehetőség, mitikus figurák bizonyították, milyen előkelő ősök 

szerepeltek  az  illető  főúr  felmenői  között.  A faragványok  között  utalás  történt  arra  is,  hogy a 

vendéglátó  főúr  a  művészetek  pártfogója  (SUGGETT,  R.  2006/2007:249.,  261.).  Az  egyre 
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díszesebb kandallókereteket ugyanezekkel a szimbólumokkal faragták ki. A falikárpitok részben a 

nagyterem meleg érzetét növelték, de igazi szerepük a szőnyegeket díszítő történetekben rejlett. A 

főbb események ezeken a  kárpitokon sokszor  ugyanazoknak a  történeteknek a  részletei  voltak, 

amelyeket az énekmondók is előadtak (WICKHAM, G. 1966:210-211.).

A lakomateremből a főúri emelvény mögött, legtöbbször nem látványosan, kis ajtó nyílik, 

mely a ház urának belső termei felé vezet. A várak terjeszkedésével, a kényelem növekedésével 

külön lakosztállyá vált ez a terület. Itt gyakran megtalálható egy kisebb étkező vagy nappali, ahol a 

bensőségesebb  eseményeket,  előadásokat,  zenélést,  felolvasásokat  tartották,  ha  nem  volt  nagy 

vendégsereg. Ez volt az a helyszín, ahol a költők, énekmondók hosszabb történeteket is előadhattak. 

Ezeknek a  belső  termeknek az  egyikében  kellett  az  előadónak urát  altató  mesékkel  és  a  hárfa 

suntraí dallamaival álomba ringatni. 
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4.3. Az előadott szövegek felhasználási módja

4.3.1. A szövegek kezelése

A középkori források nagyon ritkán tesznek említést arról, hogy az előadó miként adta elő a 

szövegeket. A szóbeli kultúrák szövegkezeléséből lehet arra következtetni, hogy Írországban miként 

alkalmazhatta a különböző előadói fogásokat a költő vagy az énekmondó.

Mivel a szóbeliségben a tudás az előadások idején ölt formát, az emberi cselekvést elbeszélő 

történetekben tárolják, szervezik, és ezeken át közlik egymással az ismeretek nagy részét (ONG, W. 

J. 2010:123.). Kifinomult technikák alakultak ki a szövegek megőrzésére és felidézésére, úgy, hogy 

a hallgatóság számára is emlékezetessé tegyék a szövegekben rejlő legfontosabb információkat. 

A  szövegek  mindig  egy  adott  közönség  előtt,  meghatározott  esemény  keretében, 

meghatározott  céllal  hangoztak  el  (REICHL,  K.  2003:78.).  Minden  szöveg  egyedi  volt,  a 

szóbeliségben ugyanaz a szöveg nem hangzott el kétszer ugyanúgy. Minden előadó, akkor is, ha a 

szöveg előadója maga a költő volt, változtatott rajta, az előadás körülményeihez igazította az újabb 

változatot. Sem az előadó sem a közönség nem gondolta, hogy nem az „eredeti” szöveget hallják, 

sőt teljesen biztosak voltak benne, hogy pontosan azt adják elő illetve hallják, amit korábban. A 

költővel, előadóval szemben szinte elvárás is volt,  hogy az anyagot a saját variációjában tálalja. 

Minden egyes előadás az előzőekre épült. A 19. század óta szokás volt az "ős szövegeket" keresni, 

de  valószínű  ilyenek  nem léteztek,  még  akkor  sem,  ha  fontosnak  tartották  is  a  nagy elődökre 

hivatkozni  (NAGY,  G.  1996.).  Ahol  a  szájhagyománnyal  párhuzamosan  komoly  írásbeliség  is 

kialakult (mint Írországban), a másolók maguk is úgy kezelték a szövegeket, mint amiket a saját 

verziójukban kell  megörökíteni.  Ha a  lejegyzett  történetek különböző változatait  nézzük,  látjuk, 

hogy a másolók is szinte újra és újra „előadták” ezeket (SLOTKIN, E. M. 1978-1979:450.).

A szóbeli előadásokban a szavaknak mindig az aktuális környezetük ad jelentést, mely nem 

egyszerűen más szavakból áll, hanem magában foglalja a szövegek előadását kísérő mozdulatokat, 

az  előadó  hanghordozását,  arckifejezését,  annak  az  emberi  egzisztenciális  környezetnek  a 

teljességét, amelyben a valóban életre kelő, létezővé váló, kimondott szó elhangzik (ONG, W.J. 

2010:47.). A szónak külön hatalmat tulajdonítottak, mivel megidézése minden esetben valaminek a 

létrehozását, megteremtését jelentette. Ezért a szavakat pontosan kellett használni, különösen akkor, 

amikor az emberi cselekvések ősképét idézték meg egy-egy ünnepi időben, ünnepi helyen történő 

előadásban. 

Még a 19-20. századi mesélők is igyekeznek a lehető legpontosabban megőrizni a tanulás 

127



révén  örökölt  történeteket.  Ez  nem  zárja  ki,  hogy  a  mesélő  az  általa  következetlennek  érzett 

helyeket  kijavítsa  a  saját  logikája  szerint.  A  számára  már  érthetetlen  hagyományokat, 

archaizmusokat,  régi  életkörülményekről  szóló  részeket  kihagyja,  vagy  behelyettesíti  a  saját 

tapasztalatai szerinti új részletekkel. Ha a mesélő tudja, hogy a közönsége érteni fogja, nem riad 

vissza a humor érdekében a tudatosan használt anakronizmusoktól sem. A gyakorló mesélő kevés 

meséből,  ezek  különböző  epizódjaiból  sok  új  meseváltozatot  tud  összeszerkeszteni.  Munkája 

ilyenkor  nem  egy  új,  eredeti  mese  létrehozására  irányul,  hanem  a  meglévő  változatok 

felhasználásával  egy  új  változat  összeállítására.  A fő  törekvése  az  apró,  a  helyzet  lehetőségeit 

kihasználó változtatások ellenére mégis az, hogy a létezőt, az ismertet adja elő. Ha egy mesének 

több  változata  is  ismert  egy  közösségben,  a  mesélők  legtöbbször  arra  törekednek,  hogy  a 

legismertebb, legelfogadottabb változatot mondják el (BRUFORD, A. 1963:19., 46-48.). 

Írott változatok esetében a változások sokszor a nyelv változásaival járnak együtt. Egy-egy 

történet másolója vagy újbóli lejegyzője a régi, érthetetlenné vált szavakat, kifejezéseket lecseréli a 

napi használatúakra (MCCAUGHEY, T. P. 1984:54.). Ha a régi szövegekben olyan helyekre talál, 

ahol  a  szövegkörnyezetből  sem  tudja  pontosan  megállapítani  az  eredeti  jelentést,  olyan 

módosításokat eszközölhet, amelyek a történet cselekménymenetét és ezzel együtt az értelmét is 

megváltoztathatják.

Különböző  közösségeknek  más  és  más  elvárásai  vannak  mesehallgatás  közben.  Alan 

Bruford olyan szövegek ír  és skót  előadásainál  vizsgálta  a  variációkat,  amelyeknek korábban a 

kódexekben  lejegyzett  írott  változatai  is  léteztek.  Tudni  lehet,  hogy  a  mesélők  időnként 

olvasmányélményeikből  merítenek  előadásaiknál,  még azok  is,  akik  nem ismerik  a  betűket,  de 

hallották a történetet, amikor valaki felolvasta. Bruford megfigyelte, hogy az ír mesélők szeretik 

vicces  betétekkel  színesíteni  a  történeteket,  míg  a  skót  mesélők  pontosabban  adják  vissza  a 

kódexekből  ismert  történeteket.  A burleszk  túlzásoktól  sem  riadnak  vissza  Írországban.  Ezek 

elszaporodása  a  hagyományos  udvari  kultúra  felbomlása,  a  hivatásos  költők  és  előadók 

intézményrendszerének megszűnése után kezdődött (BRUFORD, A. 1963:48.).

A  hatvanas  évek  végétől  a  szájhagyomány  szövegeinek  létrehozásáról,  előadásáról, 

átörökítéséről szóló gondolkodást forradalmi módon változtatta meg Milman Parry és Albert  B. 

Lord  formula  elmélete,  melyet  délszláv  énekmondók  előadásaiból  leszűrt  tapasztalataik  alapján 

fogalmaztak  meg.  Megfigyelték,  hogy  az  előadók  alkotó  munkáját  segíti,  ha  bizonyos 

szócsoportokat  ismétlődően  alkalmaznak  ismétlődő  gondolatok  kifejezésére  szabályszerűen, 

ugyanazon  metrikai  környezetben.  A  formula  elméletet  azóta  sokan  sokféleképpen 

továbbgondolták, módosították. Írországban is megpróbálták a meglévő hatalmas mitológiai anyag 

szóbeli eredetének bebizonyítására használni (az ír kísérletek klasszikus szövege: O'NOLAN, K. 
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1968.). Az ír anyaggal kapcsolatos fő probléma az volt, hogy az elmélet eredetileg verses epikus 

szövegekre vonatkozott, de ilyen nagyon kevés van az ír nyelvű szövegek között. A formula elmélet 

csiszolása  során  azonban  kiderült,  hogy  ezt  prózai  szövegekre  is  jól  lehet  alkalmazni,  hiszen 

ezekben is megtalálhatóak az ismétlődő, formulaszerű részletek. Az ír mesék visszatérő, újra és újra 

felhasználható leírásait, ismétlődő jeleneteit, helyzeteit „run”-nak nevezik. Ezek szólhatnak tengerre 

szállásról, lehetnek harci jelenetek, lakoma leírások (NAGY, J. F. 1986:281-282.).

A  korai  ír  szövegekben  kevés  a  versbe  szedett  narratíva.  A  fiana harcosairól  szóló 

balladákban, tehát a 13. század után jelennek meg nagyobb számban, illetve a korábbi időszakban a 

dindsenchas-ok egy részét örökítik meg verses formában. A történetek nagy része prózában maradt 

fenn, bár ezek a prózai szövegek gyakran tartalmaznak versbetéteket. A versekkel tűzdelt prózát 

prosimetrum-nak hívják. A verseket különösen szívesen alkalmazzák kiemelt helyzetben megjelenő 

párbeszédek  során  (ibid.  281.).  Legáltalánosabb  használatuk  a  történetek  drámai  pillanatainak 

hangsúlyozására  szolgál,  de  megjelennek  még  ünnepélyes  üdvözlések  szövegeiben  is.  Gyakran 

találkozunk  velük  a  jóslatok,  próféciák  leírásakor  és  siratókként  (NÍ  BHROLCHÁIN,  M. 

2009:140.). Nyelvi állapotukat tekintve sokszor archaikusabbak, mint a prózai részletek.

A  szövegek  alkotói  és  előadói  számára  fontos  volt,  hogy  a  tudás  minél  nagyobb 

mennyiségét, minél pontosabb formában tudják megőrizni és átadni illetve a közönségük számára is 

minél megjegyezhetőbbé tenni. Az emlékezet megsegítésére változatos eszközöket használtak. A 

részletes és tagolt gondolatmenetek sikeres rögzítésére és újbóli előhívására szóbeli reprodukciót 

elősegítő mnemotechnikai gondolkodásra volt szükségük. Eszerint a gondolat erősen ritmizált (nem 

verses formában is - a formulák segítenek a beszéd ritmikussá tételében); megjegyzése és előhívása 

könnyebb, ha ismétlődések és ellentétek sorozataként tárolják emlékezetükben; könnyebb alliteráló 

és  asszonáncot  használó,  jelzős  és  más  formuláris  szövegek  segítségével  felidézni;  különböző 

tematikus kontextusokhoz kötni (mint például a lakoma, a gyűlés, a párviadal); szerencsés gyakran 

elhangzó,  ezáltal  könnyen  felidézhető  szólásokként  (például  triádokként,  közmondásokként) 

tömören összefoglalni (ONG, W. J. 2010:36-37.).

Ahogy korábban láttuk, a történetek nagyobb ciklusokba sorolhatók. A középkori költő vagy 

énekmondó nem volt tudatában úgy a ciklusoknak, mint ahogy ma osztályozzuk a történeteket, de 

tudta, hogy melyik hős köré milyen történetek csoportosulnak. Ez a virtuális ciklus számára olyan 

tárházat  jelentett,  melynek segítségével  könnyebb volt  előhívnia  a  történeteket  (ZUMTHOR,  P. 

1984:77.),  hiszen  ezek  időnként  átfedték  egymást,  voltak  közös  érintkezési  pontjaik,  de  a  hős 

életének szakaszai is segítették eligazodni a szövegek közti tájékozódásban az előadót. A hősök 

figurája is fontos volt az emlékezet számára. Az emlékezet a „súlyos egyéniségekkel” könnyebben 

tud  foglalkozni,  ezeket  azért  konstruálja,  hogy  a  tapasztalatokat  emlékezetes  formába  öntse. 

129



Tipizálja  őket,  hogy  a  hétköznapi  hallgató  az  élet  fontos  kérdéseiben  könnyebben  idézze  fel 

példájukat  (ONG,  W.  J.  2010:65.).  Nemcsak  a  hősök,  hanem  mindenféle  bizarr  alakok  is 

könnyebben  megragadnak  az  emlékezetben,  és  az  emlékezést  segíti  a  váratlan  események 

elmesélése is. A szereplőket könnyebben felidézhetik később a hallgatók, ha a mese ethosza segíti 

őket  ebben,  ha  a  mesélő  jól  felismerhető  módon  osztályozza  a  jó  és  a  rossz  szereplőket 

(BRUFORD, A. 1963:49.). 

Az énekmondók többféle szükségszerűség révén rájöttek,  hogy egyszerűbb a terjedelmes 

elbeszélések  kezelése,  ha  epizodikus  szerkezetben  építik  fel  őket.  Az  előadó  az  epizodikus 

szerkesztésnek  köszönhetően  különböző  módon  adhatott  elő  történeteket  a  különböző 

közönségelvárások kielégítésére az epizódok egymás mellé helyezésének megváltoztatásával. Ha 

kifelejtett valamit,  vagy ha tudatában volt a dramatikai jelentőségének, ügyesen alkalmazhatta a 

visszatekintés  (flashback)  módszerét  (ONG,  W.  J.  2010:126.).  Az  epizódok  egymás  mellé 

szerkesztése révén a legoptimálisabb módon használhatta ki a szöveg előadására rendelkezésre álló 

időt. Az előadó az idő kényszere miatt kénytelen széttördelni a történetet, miközben az író minél 

ügyesebben  igyekszik  összefűzni  a  részleteket,  hogy  elbeszélése  minél  nagyobb  egységgé 

kerekedjen.  Ez  azokban az  esetekben,  amikor  az  énekmondó egy költő  jelenlétében adta  elő  a 

szöveget,  konfliktust  is  okozhatott  kettejük között  (TAYLOR, A.1992:58-61.).  Az előadó úgy is 

élhetett az epizódokkal, hogy nagyobb kompozícióból oly módon szakított  ki részletet,  hogy az 

önmagában,  kerek  egész  történetként  is  megállja  a  helyét  (MCCAUGHEY, T.  P.  1984:41.).  Az 

epizodikus szerkezet lehetővé tette a folytatásos előadásokat. Mesemondóknál is feljegyezték, hogy 

több  estén  át  mondtak  el  egy  hosszabb  történetet,  ezzel  tartották  fenn  a  hallgatóság  állandó 

várakozását,  érdeklődését.  Ha  egy  bonyolultabb  epizódhalmozó  történetet  egyhuzamban  kellett 

elmesélni, a szövegek nagyobb részben változtak meg egy-egy előadás alkalmával (BRUFORD, A. 

1963:47.). 

A mesélők  szeretik  a  párbeszédeket.  A szóban  elhangzó  mesék  lejegyzéseiben  sokkal 

nagyobb  mennyiségű  párbeszédes  rész  található,  mint  a  kódexváltozatokban  (BRUFORD,  A. 

1963:25., 34.). Valószínűleg a közönség inspirálja a mesélőket a párbeszédek megformálására. Ezek 

előadásánál  mutatkozik  meg  leginkább  a  tehetséges  mesemondó  igazi  tudománya.  Jó  előadók 

folyamatos hang- és habitusváltásokkal tudják eljátszani a különböző karaktereket. De azt is tudja a 

gyakorlott mesemondó, hogy a párbeszédekkel könnyebb fenntartani a hallgatóság figyelmét, mint 

a  leíró  vagy  elbeszélő  részletekkel,  ezért  amilyen  gyakran  csak  lehet,  igyekszik  párbeszédes 

formába  önteni  a  mese  cselekményét.  Paul  Zumthor  véleménye  az,  hogy  az  orális  előadások 

szövegeit sokkal inkább a drámaelemzés módszereivel kellene megközelíteni, mintsem nyelvészeti 

vagy irodalmi elemzésnek alávetni azokat (ZUMTHOR, P. 1984:87.).
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Amikor az énekmondó elkezdte előadását, rendszerint igyekezett megnyerni a hallgatóságot. 

Figyelmet kért. Ehhez jól bevált formulái voltak, de a vérbeli előadó felmérte a hallgatóságát, a 

bevezető  szövegében  már  igyekezett  kipuhatolni  a  közönség igényeit  (TAYLOR,  A.  1992:40.). 

Mesemondóknál  ezek  a  bevezetők  lehetnek  egészen  semlegesnek  tűnő  csevegések  a  teáról,  az 

időről,  a  közösségben  esett  történésekről,  de  a  látszólagos  semlegességük  mellett  ezek  már  a 

közönség hangulatának, együttműködési készségének a felmérései is.  A bevezető tartalmazhatott 

köszöntést  is  -  ha  előkelőség  vagy az  alkalmazó volt  jelen,  az  ő  személye  előtti  tisztelgést  is. 

Tartalmazhatta az előadott szöveg rövid bemutatását, majd a közönség jóindulatát is kérhette benne 

az előadó, mielőtt a történet kezdő formulájával belekezdett a szöveg előadásába.

A  középkori  szövegekből  nem  tudjuk,  milyen  hanghatásokat  használhatott  az  előadó. 

Nyilván a szabályok a közönség összetételétől is függtek - más eszközöket kellett használni egy 

lakoma ünnepélyes környezetében, mást a főúri alkalmazó belső magánlakosztályában, és mást egy 

szabadtéri mulatság keretei között vagy egy fogadóban. Ahogy fentebb említettem, a mesemondók 

szívesen  kölcsönöztek  más-más  hangot  a  különböző  karaktereknek,  gyakran  éltek  a  hang 

megemelésének,  lehalkításának  az  eszközével  is.  Szerették  a  hangutánzó  szavakat,  amelyek 

egyébként  jellemzőek  a  középkori  ír  szövegekben  is.  Sőt,  a  középkori  ír  irodalomban  a  lírai 

szövegek  és  a  mitológiai  történetek  is  tele  vannak  az  aurális  környezetet  leíró  részletekkel.  A 

szövegek nagyon átélhetően tudják megidézni a téli viharnak vagy a tenger háborgásának, a seregek 

keltette felfordulásnak a hangjait. A Da Derga szállásának pusztulásáról szóló történetben a rablók 

partraszállása messze hangzóan megdöbbenti  Írország lakóit,  vagy ahogyan Deirdre velőtrázóan 

felsikolt  anyjának a méhében,  megfagy a  vér  a  harcosok ereiben.  A másik oldalon a  természet 

zenéjére, a madarak énekére is folyamatosan rácsodálkoznak a középkori ír versekben. Ezeket a 

hangokat meg lehetett-e idézni az előadások közben, vagy hagyták, hogy a szövegek, a ritmus, a 

rímek és a hangulatfestő szavak zenéljenek a hallgatók tudatában? Tanították-e a költőiskolákban a 

hanghatások felhasználásának módját? Egyáltalán volt-e előadás-technikai oktatás, tanácsadás az 

iskolákban? Volt-e szükség rá? Igényelte-e a közönség a hangokkal való játékot? Reichl szerint a 

középkori előadásokat monotonnak írják le, de volt lehetőség a hangsúlyosabb részek kiemelésére 

(REICHL, K. 2003:72.). A prosimetrum szerkezet is arra utal, hogy a drámaibb helyeken megjelenő 

versekkel hangsúlyozni akartak bizonyos részleteket, sőt, ha feltételezzük, hogy a versekhez ének, 

dallam,  zene  is  tartozhatott,  ez  mindenképpen  a  monotonitás  megtörését  és  akusztikai 

változatosságot is jelentett. Ugyancsak Reichl jegyzi meg, hogy a még élő énekmondói gyakorlatot 

leíró kutatók szerint a hivatásos előadók emelkedettebb, egyhangúbb módon adják elő a szövegeket, 

míg az amatőrök erősen gesztikulálnak, és színészi módon élnek a hangokban rejlő lehetőségekkel 

(ibid. ugyanott). Ez a fajta megosztás elképzelhető az ír előadói hierarchiában is. Ahogy láttuk a 
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burleszk  elemek  az  arisztokratikus  rendszer  megszűnése  után  megszaporodtak  a  szövegekben. 

Valószínűleg  nem ekkor  jelentkeztek  először  a  különbségek,  de  a  főúri  környezetben  dolgozó 

mulattatók a hivatalos gyakorlat hangsúlyozásában voltak érdekeltek. A rendszer megszűnése után 

nem volt hivatalos irányítása, ellenőrzése a gyakorlatnak, így a korábban már meglévő jelenségek 

most, a másik hiányában, helyet kaphattak a lejegyzésekben.

A hivatalos udvari költészet legreprezentatívabb darabjai a bárdi költészet termékei. A prózai 

szövegek  mellett  mindig  fontosak  voltak  Írországban  a  költői  alkotások  is.  A legarchaikusabb 

anyanyelvi  szövegek  az  írás  írországi  bevezetése  után  hamar  megjelentek  írott  formában  is. 

Korábban általánosan elfogadott nézet volt, hogy a rímelés technikája a 6. századtól a latin versek 

hatására terjedt el Írországban, előtte szótagszámláló, alliteráló versek születtek a szigetországban. 

Carney azonban azt írja, hogy szerinte a latin rímeléssel egy időben, attól függetlenül már elkezdték 

a verseiket rímkezdeményekkel díszíteni az ír költők (CARNEY, J. 2008a:455.). A szótagszámláló 

versek  többsége  a  12.  századra  bonyolult  rímtechnikával  alkotott  szöveggé  válik.  Az  1200-as 

évektől,  amikor  a  régi,  ír  alapítású kolostorok megszűnnek,  és  szerepük egy részét  az  újonnan 

letelepedő európai szerzetesrendek kolostorai veszik át, a hagyományos kultúra megőrzése az egyre 

erősödő költő iskolák feladata lesz. 

Ezekben  az  iskolákban  tudatos  nyelvújító  munkát  végeznek.  A korábban  már  meglévő 

grammatikai és poétikai traktátusok mellett újakat alkotnak, amelyek az iskolák segédeszközeiként 

a tudós költőknek megmutatják az új nyelvszemlélet szerinti költői technikák módját. A verselés 

továbbra  is  a  szigorú  kötöttségekkel  megszerkesztett  dán  díreach marad,  de  újabb szabályokat 

fektetnek le, melyek a költői nyelvet megkülönböztetik a napi használattól. A nyelvi reform idején 

különböző  dialektusok  nyelvi  változatait  használják  fel  mind  a  nyelvtan,  mind  a  szókincs 

megújítására. Ez előírja például, hogy mely mássalhangzók csenghetnek egybe a rímekben, melyek 

nem. A rímeket az ejtés szerinti nyelvi változathoz kellett igazítani, ami sok esetben különbözött az 

írás szerinti változattól. Az új költői nyelvet az 1700-as évekig egyöntetűen használják Írország és a 

gael nyelvű Skócia tanult emberei. A 13. századi nyelvújítás után ez a nyelv egy zárt elit közös 

nyelvévé vált, és nem követte a nyelvi változásokat. Így az 1700-as évekre szinte külön nyelv lett, 

melyet az egyszerű hétköznapi emberek már nem értettek meg (O CUÍV, B. 1973.). Itt újra érdemes 

arra  figyelmeztetnünk,  hogy  az  alig  vagy  egyáltalán  nem  ismert  nem  arisztokratikus  kultúra 

szövegeit  valószínűleg nem e szerint  a nyelv szerint  alkották.  Ezen a nyelven a bárdi költészet 

termékei íródtak, melyeket a költészeti antológiákban örökített meg az utókor. A bárdi versek is 

valószínűleg a szájhagyomány termékei  voltak -  túlnyomó többségüket nem a költők és nem a 

kortársaik jegyezték le, hanem későbbi nemzedékek. 
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4.3.2. Szöveg és zene kapcsolata

„Akkor Lug, Dagda és Ogma a fomoriak után eredtek, mert azok magukkal vitték 

Dagda hárfását,  Úaithne-t.  Megérkeztek  a  lakomázóteremhez,  ahol  Bres  mac Elathan  és 

Elatha mac Delbaith tartózkodtak. A hárfa ott függött a falon. Ennek a hárfának a dallamait 

Dagda megbűvölte, ezért a hangszer addig egy hangot sem adott ki magából, amíg az isten 

ezekkel a szavakkal meg nem szólította:

Jer, Daur Dá Bláo,

Jer, Cóir Cethairchuir,

Jer, tél, jer, nyár,

Hárfák, dudák, sípok száján át.

(A hárfának két neve volt, Daur Dá Bláo [Két-Rét-Tölgye] és Cóir Cetharchair  [Négyoldalú 

Igaz]83.)

A hárfa ennek hallatán leugrott a falról, és amíg Dagdához ért, röptében kilenc ember 

fejét levágta. Dagda pedig háromféle módon játszott, melyről a hárfás felismerszik: altató, 

vidám és  szomorú  zenét.  Amikor  szomorú  dallamot  játszott,  könnyekben  áztak  zokogó 

asszonyaik. Amikor vidám dallamot játszott nekik, asszonyaik és az ifjak kacagtak. Amikor 

altató dallamot játszott, az egész vendégsereg elaludt. Így aztán ők hárman el tudtak szökni, 

pedig [a fomoriak] meg akarták őket ölni.” (GRAY, E. A. 1982:70., 71.).

A Mag Tuiredi csata történetének idézett részlete már a harc befejezése után játszódik. A 

csatatérről menekülő fomori harcosok elragadták magukkal Uaithne-t, Dagda hárfását és a csodás 

hangszert. Dagda emiatt üldözi a fomoriakat - a hárfa nem veszhet el. A hárfának varázsereje van. 

Megtudjuk, hogy a hangszert nem tudnák megszólaltatni, mert nem ismerhetik a titkát, nem értenek 

a  nyelvén.  Írországban  a  másvilággal  való  találkozás  megteremtésének,  majd  a  kapcsolattartás 

nyelve a zene.  Ha másvilági lény érkezik a földi  emberek világába,  gyakran zene lebegi körül, 

énekben  mondja  el  a  mondanivalóját,  nem  mindenki  értheti,  amit  mond,  és  lehet,  hogy  csak 

azoknak  jelenik  meg,  akiket  kiválasztott.  Ilyen  jelenettel  kezdődik  Bran  királyfi  csodálatos 

utazásának (Immram Brain) a története. Az énekek szép földről mesélnek, és hogy a meghívott ne 

felejtse el, amit dalban hallott, a zene nem hagyja el, ottmarad vele, amíg el nem indul megtalálni a 

mesebeli világot, ahová hívták. 

83 A második név nehezen fordítható.  'Igaz,  illő,  megfelelő,  mely négyszögletű vagy négysarkú'.  Ebből arra  lehet 
következtetni,  hogy  a  hangszer  pontosan  nem  hárfa  volt,  hanem  lyra  típusú  hangszer.  (A hangszer  neveinek 
magyarázatához: GRAY, E. A. 1982:113.)
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Dagda hárfája a zenéjével képes befolyásolni az emberek viselkedését. Egyik pillanatról a 

másikra meg tudja változtatni a hangulatukat. Még ölni is tud röptében. Ahogy a  Táin Bó Fróech 

történetben  láttuk,  a  három hárfás,  Uaithne  fiai,  olyan  szépen  játszottak,  hogy  tizenkét  ember 

belehalt a gyönyörűségbe, amit a zenéjük hallatán éreztek. A zenével gyógyítani is lehet, ahogy 

éppen a Mag Tuiredi csata egy korábbi részletében olvashatjuk, Dían Cécht éneke meggyógyítja a 

sebesülteket. Ha a szónak mágikus ereje volt a középkori Írországban, ezt a zenéről és a zenével 

együtt megszólaló szóról még inkább elmondhatjuk.

A zene és a költészet a szövegekben a legkorábbi időktől kezdve összekapcsolódnak. Ann 

Buckley írja:

„A  fili által  készített  költeményt  a  reacaire néven  ismert  szavaló  adta  elő, 

valószínűleg  erősen  deklamálva.  Az  előadást  zenész  (oirfidhech)  kísérte,  aki  húros 

hangszeren  játszott.  Ezeknek a  zenészeknek hivatalos  állást  biztosított  a  munkájuk  és  a 

független  szabad  emberek  legmagasabb  státuszú  csoportjába  tartoztak.”  (BUCKLEY,  A. 

2008:748.).

A jogi traktátusok szerint a zenésztársadalomból az 'alkiváltságos' szabad emberek közé csak 

a hárfások (cruitire) és a timpán játékosok tartoznak. Ők az arisztokrata körök elegáns mulattatói. 

Jogi státuszuk inkább a fizetségük és a nekik járó kártérítés esetében érdekes,  a valóságban az 

uralkodó rétegek mulatságai nagyon sokáig nem válnak el élesen a társadalom alsóbb rétegeinek az 

ünnepi szokásaitól. Mégis általánosabb az, hogy az alsóbb rangú mulattatónak szabad bejárása van 

az udvari mulatságokra, mint hogy egy magas rangú, tanult hárfás zenéljen egy nálánál alacsonyabb 

rangú társaságnak. Az viszont nem kizárt, hogy az ír társadalomban voltak nem tanult, nem előkelő 

hárfások is. A hárfa már a kilencedik században megjelenik különböző képi ábrázolásokon (az 1. 

ábrán Krisztus jobbján látható egy hárfás, aki egy harsonás kíséretében vezeti a boldog lelkeket a 

megérdemelt mennyországba), és a jogi szövegek illetve az évkönyvek is említik, de a hangszer 

megnevezése körül nagy a bizonytalanság. A 13. századtól válik csak egyértelművé, hogy a (mai) ír 

címerből ismert háromszög alakú hárfára alkalmazzák a  cruit szót, mely korábban a lyra jellegű 

hangszert is jelenthette. A timpánt a 19. század óta tévesen dobnak fordítják angolra, pedig ez a 

pengetős  hangszer  a  pszalteriumhoz  hasonlít,  a  hárfa  közeli  rokona  (BENEDICT,  J.  W. 

2011:93-95.).  Vízszintesen  ölbe  fektetve,  vagy  asztalra  helyezve  általában  húrjait  pengetve 

játszottak rajta, de ütőkkel is meg lehetett szólaltatni, úgy, ahogy a cimbalmot. 

Az  évkönyvekben  és  a  jogi  szövegekben  a  zenészek  közül  a  hárfásokon  kívül  még  a 

dudásokat,  a  trombitásokat  és  a  harci  dobosokat  említik.  A szövegek  kísérőiként  az  említett 

zenészek  közül  csak  a  húros  hangszerek  játékosai  jöhettek  szóba.  A többi  zenészt  a  katonai 
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gyakorlatban alkalmazták,  a trombitásoknak a különböző jelzések játékosaiként volt  még fontos 

szerepük,  a  dudásokat  pedig,  ha  nem  harci  indulókat  játszottak,  a  nagy  táncmulatságokon 

alkalmazták előszeretettel. A dudák nagy hangereje mellett, abban a környezetben, ahol játszottak 

rajtuk, szövegek valószínűleg csak a táncokat kísérő énekekként szólalhattak meg. 

A középkorban a táncnak csak közösségi formái léteztek, melyeket csoportosan adtak elő, 

láncokban vagy körökben. Ezekben a táncokban a taglejtés és a hang teljes összhangja biztosította a 

közösségi érzést,  amit  erősített  a ritmus,  de fokozni lehetett  a tapssal  vagy az alaplüktetés más 

kihangsúlyozásával  is.  Az énekes  részeket,  akár  kísérte  őket  hangszer,  akár  nem, általában egy 

szólista vagy kórus énekelte, melyre a táncosok refrénje felelt. (ZUMTHOR, P. 1984:90.). Bár a 

mitikus történetekben az előkelő lakomákon hárfazenére táncolnak az istenek, a tündérek és a nagy 

hírű  harcosok,  kizártnak tűnik,  hogy a  gyakorlatban  nem hangosabb hangszerek szolgáltatták a 

talpalávalót,  például  dudazene  vagy  a  forrásokból  majdnem teljesen  hiányzó  furulya,  fuvola84, 

megfelelően hangos nádsípos hangszerek és fidula szerű vonós hangszerek kíséretében.

Több  mai  tanulmányban  megemlítik,  hogy  a  középkori  ír  történetek  zenei  kísérettel 

szólaltak meg, de az együtthangzás formái nem ismeretesek. A középkori egyházi szerzők kiemelik, 

milyen típusú történeteket (szentek legendáit, szerelmi balladákat, lovagi történeteket) javasolnak a 

nagyközönség számára, és azt sem zárják ki, hogy ezeket zene kíséretével adják elő, de ez a zene 

legyen egyszerű és férfias, ne buja, vad és bonyolult (O RIORDAN, M. 1998:77.).

Nem vagyunk teljesen tisztában a szövegek és a zenei kísérők kapcsolatának a természetével 

sem. A költő gyakran jobban járt,  ha egy előadói társaság tagjaként, hárfás vagy  timpán játékos 

kíséretében  adta  elő  szórakoztató  történeteit,  mert  az  alkalmazó  többet  fizetett  a  produkcióért, 

mintha egymagában szavalta el dicsőítő költeményeit. Vannak olyan költők, akik egyáltalán nem 

hajlandók szövegeik előadására, és ezt nem a szégyenlősségük vagy a hozzá nem értésük miatt nem 

teszik, hanem a státuszukkal járó előírások, vagy a szokásrend miatt. Költeményeiket betanítják a 

szavalónak (recaire) és az őt kísérő zenésznek. Az előadó csoport növelhető a zenészek számával. 

Más  költők  viszont,  főleg  az  alacsonyabb  rangúak,  nem  tartják  méltóságukon  alulinak,  hogy 

elmondott szövegeiket saját zenei aláfestéssel adják elő. Az is megeshet azonban, hogy a hárfás 

vagy a  timpán játékos recitálja a szöveget, amit hangszerén kísér. Ezzel rontja a szöveges előadó 

üzletét (O RIORDAN, M. 1998:83.). 

A zene nemcsak a zenészek kiváltsága volt.  Az udvari tanult osztály esetében nem ritka, 

84 Az, hogy a források sokáig nem említik a fafúvós hangszereket, nem jelenti azt, hogy ezeket nem használták a 
középkori Írországban. Ezeknek a hangszereknek a készítése viszonylag egyszerű, és a rajtuk való játék alapjainak 
az  elsajátítása  is  könnyebb,  mint  a  hárfa-  vagy a  dudajáték  megtanulása.  A középkori  Európában  mindenütt  a 
legelemibb hangszerek közé tartoznak, kizárt dolog, hogy az Ír-szigeten nem használták őket.
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hogy  egyéb  tevékenységük,  például  a  történettudomány  vagy  a  költészet  művelése  mellett  a 

zenéhez is értettek (BENEDICT, J. W. 2011:104-105.).

Karl  Reichl  a  középkori  angol  verses  románcok  előadásainak  zenei  kíséretét  próbálta 

rekonstruálni.  Arra  a  megállapításra  jutott,  hogy  a  verses  románcok  zenei  kíséretéül  kis 

hangterjedelmű,  a  nagy  hangközugrásokat  kerülő,  kevés  dallamvariációt  alkalmazó  dallamok 

szolgálhattak (REICHL, K. 2003:68.). Az előadó minstrel tudatában volt, hogy az előadások egyik 

fő vonzereje a zenei kíséret. A minstrelt elsősorban zenésznek tartották, ezért joggal várták el tőle, 

hogy zeneileg  is  igényes  produkcióval  álljon elő.  A kísérő  hangszer  valószínűleg  a  versszakok 

között és más alkalmas helyeken szólaltatott meg zenei frázisokat és rövidebb dallamokat. Az is 

elképzelhető, hogy az előadó a történet előadása közben különböző stílusokban és hangulatokban 

játszott.  A hangszeres  közjátékok  mellett  a  történet  némely  részletét  recitatív  módon  énekelte, 

máskor pedig dallamosabb énekekkel is színesíthette előadását (ibid. 78.). Az ír gyakorlatban ezek a 

lehetőségek a leinsteri mondakör verses szövegeinek előadásainál a legvalószínűbbek. Ha a szöveg 

előadója  zenésszel  működik  együtt,  a  zenei  lehetőségek megnövekednek.  A hárfás  és  a  timpán 

játékos például folyamatos halk pengetéssel kísérheti a szövegmondót. 

Reichl érdekes példákat hoz a még élő török előadói gyakorlatból, hogy hogyan segítheti 

zene  és  szöveg  az  énekelt  narratív  előadások  befogadását.  A török  előadásokban  az  elbeszélő 

részek,  mint  az  ír  történetek  nagy többségében is,  prózai  szövegek,  a  monológokat  és  főleg  a 

párbeszédeket  viszont  versbe  szedik.  A prózai  részeket  mesélik  vagy recitálják,  míg  a  verseket 

éneklik,  ami  azt  mutatja,  hogy a  zene elsősorban a  mesélő  véleményének,  állásfoglalásának és 

érzelmeinek a kifejezését segíti.  A versbetétek és a hangszeres közjátékok fontos feladata az is, 

hogy a cselekménybe lassításokat, szüneteket iktathasson az előadó. Az énekek melizmatikusak, és 

bonyolult díszítések váltakoznak bennük hosszú, kitartott hangokkal. Az előadó több zenei stílust is 

alkalmaz előadásai közben (REICHL, K. 2003:71-72.).

Egy huszadik századi skót balladaénekes szerint a balladák előadói gyakorlatában teljesen 

általános, hogy a közönség összetételétől függően variálják a narratív éneklés intenzitását és ezzel 

módját is. Van, amikor az előadó csak dúdol (főleg akkor, ha magában van, gyakorol, készül az 

előadásra), van, amikor énekel, és van, amikor „előad”. A megkérdezett énekes teljesen biztos volt 

benne, hogy ez a régi idők bárdjainál sem volt másként, aztán példaként megemlítette, hogy egyik 

ismerőse nagyobb közönség előtt mindig emelt hangon énekelte azokat a dalokat, amelyeket kisebb 

hallgatóság előtt mélyebb és halkabb hangon adott elő, ami teljesen megváltoztatta a dalok jellegét 

(McCAUGHEY, T.  P.  1984:55-56.).  A 18.  században,  amikor  a skót balladákat  először  kezdték 
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gyűjteni,  még halványan élt  a balladák két fajtája közötti  megkülönböztetés:  duan-nak hívták a 

balladát,  ha  recitatív  előadást  igényelt,  laoidh-nek,  ha  a  hozzá  tartozó  zene  dallamosabb  volt, 

éneklésre szánták. Az utóbbi csoporthoz tartózó szövegeket régen valószínűleg hárfakísérettel adták 

elő, de ahogy a hárfa eltűnt az előadói gyakorlatból, lassan megváltozott az énekek előadásának 

ritmikája,  felgyorsult  a  tempó,  ami  szövegmódosításokat  eredményezett,  és  megszűnt  a 

szótaghangsúlyok kiemelése is, amit régen a hárfás arpeggioval vagy staccato játékkal erősíthetett 

(ibid. 56., 43.,).
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4.3.3. Az előadó gesztusai

A közelmúlt mesemondói gyakorlatában általános volt, hogy a tüzesebb temperamentumú 

mesemondók  gazdagon  éltek  előadásaikban  a  kéz-  és  testmozdulatok,  az  arcjáték  adta 

hangulatfestő,  értelmező  lehetőségekkel  (SÁNDOR,  I.  1975.).  Mennyire  lehet  ezekből 

visszakövetkeztetni a középkori előadók szokásaira? Nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy a 

különböző társadalmi szinteken szereplő előadóknak más elvárásoknak kellett megfelelniük, tehát a 

középkorban az eltérő körülmények között  többfélék lehettek az előadások, hanem azt  is,  hogy 

ahogyan  a  festők,  képzőművészek  ábrázolásmódja  változott,  úgy  nyilvánvalóan  a  látásmód  is 

változott. Ahogyan az írott kódex, majd a nyomtatott könyv megváltoztatta az írásképet, a laptükröt, 

a  tipográfiai  igényeinket,  úgy  a  látásmódunkat  is.  Ha  csak  a  könyvillusztrációk  jelentéséből 

akarnánk  következtetni,  akkor  is  láthatjuk,  hogy a  nagy illuminált  kódexek  virágkora,  a  8-12. 

század képi gondolkodása, majd a nyomtatott könyvek egyre kevésbé allegorikus, egyre inkább a 

realitásra  törekvő ábrázolásmódja  közötti  különbségek óriási  mentális  változásokat  mutatnak.  A 

mesélők  is  ismertek  könyveket,  elsősorban  a  kalendáriumokat,  ponyva  kiadványokat,  ezek 

szövegeiből  gyakran  merítettek  ihletet  történeteik  megformálása  közben,  de  a  képi 

gondolkodásmódjukat befolyásolta a 19. század második felétől felerősödő katolikus emancipáció 

templomokban, hatalmas kékre festett útszéli Madonna emlékművekben, vallásos kiadványokban 

megjelenő neogót,  barokk és  romantikus  stílusokat  keverő képi  világa  is.  Huizinga  a  középkor 

alkonyáról  szóló  könyvében  felhívja  a  figyelmünket  arra,  hogy  a  vizuális  megfogalmazások 

összetett módon tükrözik vissza a gondolkodást és a gondolkodás által meghatározott viselkedési 

formákat  (HUIZINGA,  J.  1979.).  Amikor  az  egyik  legösszetettebb,  legnehezebben  leírható  és 

megfejthető  előadói  eszköz  múltbéli  vizsgálatának  lehetőségei  felmerülnek,  ezt  figyelembe  kell 

venni.  Valószínűleg  a  normálisnak elfogadott  habitusok is  változtak az idők során,  ami  szintén 

befolyásolta a gesztikulációt. A 19-20. században óriási változásokat figyelhetünk meg a színházi 

gesztushasználatban. Számtalan ok miatt ez talán jóval kisebb mértékben módosult a mesemondás 

hagyományaiban,  de  ezeket  a  módosulásokat,  ha  egyáltalán  követhetők,  nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk egy középkori előadás és egy 20. századi, hagyományos körülmények közt zajló 

mesélés összehasonlításakor. Ahogy azonban a szövegek létrehozásában vannak állandó törvények, 

legalábbis  az  európai  írott  kultúra  közel  3000  éve  ezt  mutatja,  van  esélye  annak,  hogy  a 

történetmondás hagyományos gesztusrendszerében is vannak állandósult kifejezésmódok.

Le  Goff  felhívja  a  figyelmet  azokra  a  mentális  változásokra,  amelyeket  a  testről  való 

gondolkodásban  okozott  a  kereszténység  felvétele  (LE  GOFF,  J.  1992:83-85.).  A gesztikuláló 
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emberre  a  klerikusok  visszatetszéssel  tekintettek,  mert  a  pogány  színházakra  és  az  ördögtől 

megszállottakra  emlékeztette  őket.  A test  a  lélek  börtönévé  válik  szemükben (ennek ellenére  a 

mennyben vagy a pokolban - majd a 12. századtól az eddigre körvonalazódott purgatóriumban is - a 

halál mellett tartózkodó lelkeket emberi formában ábrázolják). Miközben a testiség és különösen az 

eredendő bűnt okozó szexuális találkozás büntetendő volt, a test lehetett szent tisztelet tárgya is, 

mint ahogy Krisztus teste illetve a szentek testi maradványai, ereklyéi. Betiltják a színházakat, a 

cirkuszokat és a fürdőket, melyekben az antikvitás idején a testiség szabadon megnyilvánulhatott, és 

a testről való gondolkodásban az ezekben az intézményekben megnyilvánuló szabadosság a bűnnel 

lesz egyenértékű, míg a test megzabolázása megnyithatja az utat a mennyország felé. A betegség, a 

test hibája, lehetett a bűn jele (mint ahogyan a leprásokról is azt gondolták, hogy szüleik bűnös testi 

érintkezése okozta a betegségüket), a szép külső a jóság jele volt. Az emberek esztétikai ítéletét 

erkölcsi gondolat befolyásolta. Az alacsony rangú ember csúf volt, az előkelő szép (GUREVICS, A. 

J.  1974:140-141.).  A purgatóriumban  az  emberek  arcán,  testén  a  szenvedés  látható,  vonásaik 

eltorzulnak  a  fájdalomtól.  A mennyországba  jutott  emberek  arcán  átszellemült  mosoly  látható, 

imára kulcsolják a kezüket, énekelnek. A pogánynak tartott mesebeli ír szigetek egyikének lakói 

folyton nevetnek, ragályosan, aki partra lép náluk, maga is megállíthatatlanul nevetni kezd. Egy 

másik  szigeten  ugyanilyen  fertőző  módon  sírnak  az  ott  tartózkodók.  A szentek  legendáiban 

visszatérő kép, hogy a szent ember megdicsőülése pillanatában olyan sugárzóan szép, hogy nem 

lehet  rátekinteni.  A természet  adta  szépséget  becsülik.  Ha valaki  ezt  megváltoztatja,  az  bűn.  A 

mímelő, a játékos az isteni természet megcsúfolója. 1618-ban Ossory püspöke kénytelen rendeletet 

hozni,  hogy  a  halottsiratásokon  megjelenő  bolondok  és  mutatványosok  tartózkodjanak  a 

szemérmetlen  daloktól  és  a  buja  gesztusoktól85 (FLETCHER,  A.  J.  2000:36-37.).  És  mégis,  a 

sokféle tiltás ellenére sem csak hallgatni szeretik az emberek a történeteket, hanem nézni is. 

„Albertus Magnus például azt írja, »valami nincs eléggé megalapozva a hallás által, 

ám a látás által szilárd alapot kap«. És hivatkozik Horatiusra is, miszerint: »A fülre bízott 

dolgok / Kevésbé élénk benyomást gyakorolnak elménkre, mint azok, amelyeket fölfednek / 

Megbízható szemeink«.” (CARRUTHERS, M. J. 2003:57.).

A szóbeli  emlékezetnek fontos szomatikus összetevői vannak. Nem ritka, hogy a szóbeli 

alkotást stilizált mozdulatokkal, olykor begyakorolt mozgással kísérik (ONG, W. J. 2010:63.).

85 A halottvirrasztásokon  időnként  más  mutatványosok  is  megjelentek.  Nemcsak  a  középkorban  de  még  a  20. 
században is az egyik legnagyobb közösségi eseménynek számítottak a virrasztások, ahol a több napon át tartó 
éjszakázások során mindenféle játékokat  játszottak,  és hosszú meséket  mondtak,  hogy az  egybegyűlteket  ébren 
tartsák.
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A jog büntetendő szatírának minősítette azt, ha valaki egy másik embert testi különlegessége 

vagy hibája miatt némán, arcjátékával vagy a másik hibájának utánzásával kigúnyolta (KELLY, F. 

1998:137-138.). Ez azt jelenti, hogy tudatában voltak a metakommunikációs eszközök erejének.

Az előadó alkalmazhatott mesterséges eszközöket, hogy az arcát elcsúfítsa, megváltoztassa. 

Az Írországban is ismert,  elsősorban a téli ünnepkörhöz tartozó alakoskodó szokások közt akad 

olyan,  ahol  a  házakhoz  bekopogtató  gyerekek,  akik  a  gonosz  elűzésének  szertartását  végzik, 

bekormozzák az arcukat, és rongyos ruhákat vesznek fel,  hogy a gonosz ne ismerje fel őket. A 

Mesca  Ulad,  az  Ulsteriek  részegsége  című  történetben  a  király  bolondjáról  írják,  hogy  arcát 

befeketítette,  amitől  szemei  olyan  hófehéren  világítottak  az  arcából,  mintha  etióp  lett  volna 

(GANTZ, J. 1981:208.). 

A történetekben többször emelik ki egyes szereplők csúfságát, kimondottan torz mivoltát. A 

Da Derga történetben hangsúlyosan hívják fel a figyelmet a királlyal egy időben a szállás felé tartó 

asszony és kísérője emberfölötti csúfságára. Ebben az esetben ugyanúgy felmerül a gyanú, mint 

amikor  Cú  Chullain  harci  hevület  okozta  átváltozásánál  (amikor  háromszorosára  növekedik,  a 

hajszálai  égre merednek, egyik szeme megnő, a másik összeszűkül,  és csak három dézsa hideg 

vízzel  vagy  fedetlen  keblű  szűzlányok  látványával  lehet  lehiggasztani),  hogy  ezek  a  rútságok 

rituális gyakorlat emlékei. Egykor eljátszott arcmozdulatokra, rituálisan kötelező mimikára, esetleg 

maszkokra utalhatnak-e ezek a rút átváltozások, ma már nem világos. Ezek visszafordítottja, amikor 

a hely istennője csúf öregasszonyként jelenik meg, és kéri a hőst, hogy engedje magához közel. Ha 

a hős leküzdi a viszolygását,  és hajlandó az öregasszonnyal testi  érintkezésbe lépni,  az hirtelen 

átváltozik, megszépül.

Milyen  eszközöket  használt  az  előadó,  hogy felidézze  a  határozott,  erkölcsi  háttérrel  is 

rendelkező elképzeléseket? Ahogy a különböző hanghatások használatáról is inkább csak sejtéseink 

lehetnek, ugyanúgy a gesztusok használata sem maradt fenn ír nyelvű leírásban, és nem szerepel a 

költészetet  oktató  anyagokban.  Angliában,  Londonban  1644-ben  jelent  meg  John  Bulwer 

Chirologia avagy a kéz természetes nyelve. Amely tehát a beszédes mozdulatok és a jelentésteli  

gesztusokról szól.  Chirologia, azaz a kéz retorikájának művészete, mely tartalmazza a kéz, mint a  

szépen  szólás  legfontosabb  segítőeszközének  a  természetes  kifejezéseit... című  munkája,  amely 

ábrákkal illusztrálva mutatja be a különböző kézmozdulatok jelentését (BULWER, J. 1644.). Ebből 

úgy tűnik, ekkor már felfigyeltek a gesztushasználat fontosságára.

Karl  Reichl  török  és  kirgiz  énekmondók előadások közben használt  gesztusait  vizsgálva 

megfigyelte, hogy a török előadók visszafogottabbak, akkor is, ha a hangszer nem köti le a kezük 

mozgásait  a  prózai  részek  előadása  közben  (a  verseket  énekelve  adják  elő,  és  zenével  kísérik 
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magukat).  Három  fajta  gesztust  alkalmaztak  nagyon  visszafogottan:  a  szöveg  cselekményéhez 

kötődő kihangsúlyozó, figyelemfelhívó és természetes gesztusokat (mint amilyen a szakáll vakarás, 

vagy  amikor  letörli  a  homlokáról  a  verejtéket).  Ezzel  szemben  a  kirgiz  előadók  sokkal 

erőteljesebben éltek a gesztusok adta lehetőségekkel: utánozták a nyíl ellövését, ököllel belecsaptak 

saját tenyerükbe felindultságukban, csettintgettek az ujjaikkal, összekulcsolták a kezeiket, mintha 

imádkoznának.  A mozdulatok  nagy része  a  kirgiz  előadók  esetében  formalizált  volt,  tudatosan 

alkalmazták  ezeket.  Néhány afrikai  törzsben  az  előadók  még  ennél  is  több  elemet  használnak 

előadásaikhoz,  melyek  közben  recitálják  a  szövegeket,  énekelnek,  színészkednek,  eljátsszák  a 

jeleneteket  (REICHL,  K.  2003:74-75.).  Vajon  melyik  hagyományhoz állt  közelebb  a  középkori 

Írországé?  Elképzelhető,  hogy  mind  a  három  megtalálható  volt  a  különböző  társadalmi 

környezetekben.
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4.4. Az előadásokhoz használt tárgyi eszközök

„...e kiterjedésében csekély és teljes egészében áttekinthető világ hallatlanul gazdag 

volt. A földi lények, tárgyak és jelenségek mellett egy másik világot is magában foglalt: a 

vallási képzelet szülte babonavilágot. Mai szemmel nézve kettős világnak nevezhetnénk, a 

középkori ember számára azonban egységes világ volt. (...) A tárgyak fizikai természetére 

vonatkozó  korlátozott  számú  ismeretek  mellett  volt  egy  másfajta  ismeret  is:  a  tárgyak 

szimbolikus értelmének,  az emberi  és isteni világ közti  kapcsolat  más-más aspektusában 

nyert  különböző  jelentéseinek  ismerete.  (...)  a  szimbólumok  révén  kialakuló  kettősség 

rendkívül bonyolulttá tette a világot, hiszen minden jelenséget kétféleképp lehetett és kellett 

értelmezni  és  felfogni;  a  jelenségek  látható  burka  mögött  a  fizikai  tekintet  számára 

láthatatlan lényeg rejlett. A szimbólumok világa kimeríthetetlen volt.” (GUREVICS, A. J. 

1974:60-61.)
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4.4.1. Hangszerek

Az előadásokon megjelenő eszközök a fentiek értelmében már jelenlétükkel is jelentések 

hordozói  voltak.  Különböző  mitológiai  történetekben  játszott  szerepük  révén  számtalan 

jelentésárnyalattal  gazdagíthatták a hallgató képzeletében az előadott  szövegeket.  Feltételezhető, 

hogy ennek  tudatában  voltak  a  költők,  énekmondók,  zenészek  és  más  mutatványosok  is.  Ettől 

függetlenül ritkán történhetett  meg, hogy, mint a fentebb idézett  Dagdáról és a hárfájáról szóló 

történetben, a hangszert vagy más eszközt olyan aktív módon használták volna, mint a fomoriakat 

megölő hárfa esetében. A hárfa érti Dagda hívását, és csak ekkor, a varázsszavak hallatán hajlandó 

megszólalni, ezek oldják fel hallgatását. Repülni tud, és még arra is képes, hogy kilenc ember fejét 

levágja röptében, mint valami fegyverszerű véres eszköz.

A  Tán  Bó Froech történetben  a  connachti királyi  vár  lakomázó  termében  játszó  három 

Uaithne fiú előadásával kapcsolatban megtudhatjuk, hogy 

„A hárfák tokja arannyal  és ezüsttel  kivert,  párthus bőrrel  díszített  vidrabundából 

készült.  A hárfákat sötétszürke szemekkel díszített  fehér  gödölye bőre takarta,  a húrokat 

pedig  hattyú  tollához  hasonló  fehér  lenvászon  védte.  Az  arany  és  ezüst  hangszereket 

aranyból  és  ezüstből  vert  kígyók,  madarak  és  kutyák  ékesítették,  melyek  az  embereket 

körbetáncolták, ahogy a húrok megszólaltak. 

A hárfások  játékát  hallva  tizenkét  ember  halt  bele  a  bánatba  és  a  zokogásba.  A 

zenészek szépségesen, dallamosan játszottak, mert a szépséges Uaithne három fia voltak ők, 

Goltrade,  Gentrade  és  Súantrade,  és  anyjuk  Bóand  volt,  a  tündér.  Nevüket  a  dallamok 

alapján kapták, amelyeket apjuk, Úaithne, Dagda hárfása játszott. A zene először szomorú 

volt és borongós a [szülési] fájdalmak miatt, azután a két fiú miatt boldog és vidám, végül 

csöndessé,  békéssé vált  a  harmadik fiú  nehéz születése miatt.  Ő a  harmadik zene nevét 

kapta86.” (GANTZ, J. 1981:117-118.)  

Mintha a három fiú születése egyben a zene három fajtájának születéséről, a hárfáról leugró, 

megelevenedő  és  a  hallgatókat  körbetáncoló  állatdíszek  pedig  a  zene  hatóköréről,  a  zene  által 

kijelölt  auráról  is  szólnának.  A 15.  századtól  épen megmaradt  ír  és  skót  hárfák mind díszesek. 

Kevesebb rajtuk a figuratív ábrázolás, de a faragványok a kelta díszítőművészet kereszténység által 

továbbfejlesztett  világából  származnak:  virágokra  emlékeztető  spirálok,  hármas,  négyes,  ötös 

86 A másik két fiú is a születésekor szóló zenéről kapta a nevét. A nevek ugyanazok, amelyek Dagda játéka kapcsán is 
elhangzottak: Szomorúság, Nevetés (Vidámság) és Álom (Alvás).
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osztatú körforgók és egymást átszövő indák. A középkorban ezeknek gazdag jelentéstartalma volt. 

Elmondható, hogy a hárfák ugyanolyan módon adtak jelentéstöbbletet a szövegekhez, mint ahogyan 

ezt  a  történeteket  ábrázoló  faliszőnyegek  vagy  a  főúri  család  szimbolikus  megjelenítésével 

telefaragott szekrények tették a kastélyok lakomatermeiben.

A  citerákhoz  és  pszalteriumokhoz  hasonló  timpánról jóval  kevesebbet  tudunk.  A 

történetekben helyettesíthette a hárfát, ugyanolyan édesen zengő volt mint az. A zenészek ugyanúgy 

az ölükben tartották, mint a hárfát, de a pengetés mellett ütőkkel is meg lehetett szólaltatni.

A dudát  a  középkorban  leginkább  a  pokoli  hatalmakkal  hozták  összefüggésbe.  Bár  a 

templomok faragványain, nagykereszteken is láthatjuk, a templomba csak karácsony idején nyert 

bebocsátást a dudás, mivel a pásztorok hangszere a duda volt, ezért karácsonykor a pásztori hódolat 

fő jelképévé vált a hangszer.

Hangereje miatt szívesen használták a népi mulatságok kísérőhangszereként. Ez lehetett az 

egyik bűne az egyházi emberek szemében, a másik pedig a kecskebőr, amiből készítették, hiszen a 

kecske is régi pogány ünnepek egyik főszereplője, és emiatt gyakran az ördög egyik megjelenési 

formája volt. A dudákat használták nagyúri mulatságok idején is. A reneszánsz egyik legkedveltebb 

tánczenét kísérő hangszere lett az udvari kultúrában is. 

A 16.  században  egyre  gyakrabban  jelenik  meg  a  csatákban,  ahol  a  különböző  klánok 

indulóit játszották a dudákon. Az identitás megfogalmazása mellett az indulóknak még két másik 

szerepe volt: egyrészt a klán harcosait bátorították, másrészt az ellenséget próbálták megfélemlíteni. 

Ahogyan az angolok szemében éppen a klánok harcosainak kísérőhangszereként egyre negatívabb 

lett  az  ír  duda,  úgy érezték  az  írek  egyre  inkább  a  saját  identitásukat  megerősítő  szimbolikus 

tárgynak a hárfa mellett. 

A bronzkori  régészeti  leletek között  nagy számban találhatóak feltűnően szépen díszített 

bronzkürtök.  A leletek  tanúsága  szerint  egy  részük  leginkább  reprezentációs  célokat  szolgált 

(BUCKLEY, A. 2008:746-747.). A vaskori időszakból származik a gundestrupi üst, mely a kelta 

mitológiával összefüggésbe hozható jeleneteket ábrázol. Egy processzus tagjai közt láthatunk fejben 

végződő kürtöket tartó figurákat, a jelenetből úgy tűnik, rituális környezetben.

A nagykereszteken a mennyország felé induló kiválasztottakat harsonákon játszó angyalok 

(és néha hárfások) vezetik.

A középkori szövegek szerint a seregek szokása volt nagy zajt csapni a csata kezdete előtt. 

Ennek rituális formáját a Mag Rathi csatában írják le. A seregek háromszor kiáltottak, mielőtt hadba 

indultak volna. Ennek hatása olyan borzasztó lehetett, hogy Sweeney ettől bolondult meg. Ezután 
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képzelte magát madárnak, és vonult el az erdőbe, ahol más jellegű hangok vették körül. Feltűnő, 

hogy  a  kora  középkori  versek  természetleírásaihoz  hasonlóan  milyen  fontos  szerepet  játszik 

Sweeney költeményeiben a természet akusztikus oldala.

A fiana harcosainak volt egy híres jelző kürtje, amellyel hívhatták a többieket, ha veszélybe 

kerültek.  Ez  a  kürt  az,  ami  miatt  Oisín  kihajol  a  nyeregből,  amikor  visszatér  az  Örök Ifjúság 

Földjéről. Nehéz nem gondolni a kürtök és az időjelzés, az ünnepi idő, az időbeli határátlépések 

kapcsolatára ebben az esetben. Az Utolsó Ítélet harsonája jelképezi ezt legszebben, ezután, a végső 

idő határán túl már nem lesz több határátlépés az időben.

Az Utolsó Ítélet harsonái kapcsán a valós gyakorlat kiemelten ünnepi pillanatai juthattak a 

középkori  ember  eszébe.  Nem véletlenül.  A rézfúvós  hangszerek  békeidőben az  ünneppel  és  a 

szakrális  idővel  kapcsolatos  eseményeken  szólaltak  meg.  Nyugovóra  szóló  és  hajnalt  jelző 

dallamaikat  ma főleg a  hadi  zenészekkel  kötjük össze gondolatban,  pedig a  középkori  városok 

komoly összegeket fizettek a kürtösöknek és a trombitásoknak (általában a rézfúvós hangszerek 

játékosainak)  ezekért  a  szolgálataikért.  Ezen  kívül  a  különböző  főurak  vadászatait,  mindenféle 

vonulásait kísérték. A tehetősebb arisztokraták kastélyaiban a különböző étekfogások megjelenését 

is a kürtösök jelezték, de ünnepi alkalmak fanfárosaiként is fontos szerepük volt a társadalomban. 

Az általában ismert és felsorolt hangszerek mellett érdemes megjegyezni a harang szerepét 

is a hangkeltő eszközök között. Versekből, leírásokból tudjuk, milyen mentalitásbeli különbségeket 

jelzett a harang, mely a kereszténység megjelenésének egyik szimbóluma volt a korabeli emberek 

számára. Ha a duda a sötét erők szimbólumává vált, a harang ennek az igazi ellentéte. Időjelző, az 

imaórákat jelzi, amellett, hogy a keresztény közösségekre leselkedő veszélyekre is fel tudta hívni 

hangjával a figyelmet: tűzvészre, a kolostor felé közeledő ellenségre. Ezek a harangok a kolompra 

hasonlító, kézben hordott alkalmatosságok voltak. 
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4.4.2. Kellékek

A hangszerek  mellett  az  európai  gyakorlatban  is  ismert  kellékeket  jegyzik  fel  az  ír 

mulattatók  használati  eszközeiként.  A  bolondok  kelléke  például  a  rúdon  fityegő  bőrzacskó. 

Korábban említettem azt az előadást, ahol egy mutatványos zsinórt eresztett fel a felhők közé, amin 

aztán felfutott a nyúl, egy fiú, egy kutya, végül egy lány. Valószínűleg ehhez hasonló trükkökkel 

éltek más zsonglőrök és szemfényvesztők is. 

A  mitológiai  szövegekben  gyakoriak  a  kardokkal,  lándzsákkal  végzett  akrobatikus 

mutatványok, melyeket nemcsak a mulattatók, vagy főképpen nem a mulattatók mutattak be, hanem 

a legismertebb harcosok kedvelt szórakozásai közé tartoztak. Cú Chullain is szívesen szórakoztatja 

ilyen  harci  mulatsággal  az  ulsteri  lányokat  és  asszonyokat.  Amikor  a  Bricriu  lakomájáról  szóló 

történetben az ulsteri harcosok nagy menetben a connachti királyi vár felé közelednek, Cú Chullain 

hátramarad,  mert  az  asszonyokat  szórakoztatja  a  mutatványával,  melyben  kilenc  almát,  kilenc 

dárdát és kilenc tőrt dobál olyan ügyesen, hogy azok nem ütköznek össze egymással (GANTZ, J. 

1981:234.) A fia ennél meghökkentőbb mulatságot űz, ahogy közeledik bronz(!) hajójával Írország 

felé. Parittyakövekkel madarakat hajít le az égből, aztán amikor azok leesnek a csónakjába, életre 

kelti őket, visszaengedi az égre, majd alsó állkapcsát felhúzza a szemeiig és olyan hangot hallat, 

amitől a madarak újra lezuhannak az égből. A fiú másodszor is életre kelti, és újra visszarepteti őket 

a magasba.

Szöveges előadást kísérő kellékekkel a hangszereken kívül eddigi olvasmányaimban eddig 

nem  találkoztam.  Bábjátékosokat  két  esetben  említenek  az  Írországra  vonatkozó  szövegek,  de 

mindkét esetben angol környezetben, angolok lakta városokban (Lismore-ban és Dublinban a 17. 

században) jelennek meg, ám előadásukról semmit sem tudunk meg, éppen csak megemlítik őket, 

kötéltáncosok kíséretében (FLETCHER, A. J. 2000:231., 256. illetve 425.).

146



4.4.3. Az előadók öltözetéről

A  költőket  messziről  fel  lehetett  ismerni  speciális  öltözetük  és  hajviseletük  alapján 

(CARNEY, J.  1973:234.).  A korai  szövegek szerint  a  ruhákon használt  színek  megmutatták,  ki 

melyik társadalmi csoportba tartozik. Sajnos a jogi traktátusok ezeket a színösszeállításokat nem 

rögzítik.

A  középkorban  a  ruha  formája,  és  a  bolondok  esetében  a  ruhák  színes  csíkozása 

különböztette meg a mulattatókat a többi emberektől. A másoktól megkülönböztető viselet felhívta 

a figyelmet a mulattató különleges szerepére. Akik látták a ruháját, rögtön tudták, mi a hivatalos 

státusza,  ami egyben a  társadalomban betöltött  helyét  is  megmutatta.  Szabad átjárást  biztosított 

számára  a  törzsi  királyságok  között  -  ez  a  társadalom  nagy  csoportjai  számára  nem  volt 

megengedett. Gyakran úton járó emberként szüksége volt a ruhája bizonyságára, hogy ne keverjék 

össze  a  csavargókkal.  Ezen  felül,  főleg  a  bolondok  esetében,  a  ruha  segítette  a  mulattatót  a 

közönség megnevettetésében is (FLETCHER, A. J. 2000:27.). A ruha már önmagában (még ha mi 

nem tartanánk is mulatságosnak), felhívta a közönség figyelmét arra, hogy nevetni kell.

MacConglinne történetéből tudjuk, hogy ruhájáról ismerik fel a corki szerzetesek. Az átlag 

viselethez képest  rövidebb köpenyt  és alatta rövidebb ruhát hord (MEYER, K. 1892:XLII. -  az 

előszó WOLLNER, V. munkája). Ezt láthatjuk John Derricke 16. századi ír lakomát ábrázoló képén 

is. A tárt karokkal álló szövegmondó ilyen rövid ruhát visel. Más angol forrásokból tudjuk, hogy az 

angol mulattatók, a minstrelek is rövid ruhában adták elő a szövegeiket. 
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5. A költők, énekmondók és a közönség kapcsolata

A meséket elsősorban jó történeteknek tartották. Egy 15. századi kódexben így írnak róluk: 

„Nem igazak, de valami ahhoz hasonlók.” A tartalmi elvárásokról a történetek maguk mesélnek. A 

történetmondó azt mondta, amire a közönsége kíváncsi volt (HUGHES, K. 1972:190., 185.).

Amikor  a  dicsőítő  költeményekkel  foglalkozunk,  nem  szabad  elfelejtenünk,  hogy  az 

énekmondók  és  a  zenészek  elsődleges  feladata  az  volt,  hogy  elnyerjék  az  alkalmazójuk  vagy 

vendéglátójuk tetszését, akitől a juttatásaik függtek. Ezért nem idegenkedtek attól, hogy mindenféle 

kiemelkedő  hősök  közbeiktatásával  alkalmazójuk  családfáját  egészen  Mózesig  és  Ádámig 

visszavezessék  előadásaikban.  Teljesen  mindegy volt,  hogy ennek  van-e  valóságalapja.  Ezek  a 

szövegek sokkal inkább a közönség, jelen esetben elsősorban a magas rangú főúr elvárásainak a 

bizonyítékai (BUCKLEY, A. 2008:749.). Nem valószínű, hogy a hangszerek vagy a ruhák leírásai a 

valóságot tükrözik, látni viszont belőlük a pompa iránti érdeklődést, az arisztokratikus környezet 

hangsúlyozását.  Nem véletlen,  hogy amikor  a  14-15.  században  a  nosztalgia  hulláma  úrrá  lett 

Írország  ír  részében,  külsőségeikben is  azonosulni  akartak  az  elképzelt  múlttal.  Példaértékűnek 

találták. Követendőnek. A külsőségeket a belső értékekkel, a harciassággal, heroikus keménységgel 

hozták összefüggésbe -  mezítláb jelentek meg a lakomákon (SIMMS, K.  2010.).  A 15.  századi 

kódexmásolási  megbízások  mutatják,  hogy  ismét  és  ismét  fültanúi  akartak  lenni  a  harcias 

eseményeknek,  lakomáknak.  Ahogy  Napóleon  tanulmányozta  a  Hastings-i  csata  történetét 

megörökítő Bayeaux-i faliképet, mert példaértékű volt számára, ahogyan a francia partokról Hódító 

Vilmos elfoglalta Angliát.

Az énekmondó megpróbálta jó történetekkel szórakoztatni a közönségét. Ha a történelmet 

kellett megidéznie, nem mérlegelte, hogy a múltbeli események pontosan hogyan történtek, nem 

kritikával szemlélte, hanem a konvenció által kijelölt szabályok szerint történetté alakította őket. 

Azt kellett nyújtania a közönségének, amit az elvárt tőle. Mivel arisztokrata körökben adta elő a 

szövegeit, az ő igényeik szerint a dicső tetteket kellett megénekelnie, amelyek a közönség ízlését 

leginkább  kielégítették  -  kedvelték  az  erényeikről,  megbecsülésükről,  rátermettségükről  és 

nagylelkűségükről híres hősöket, mivel magukat is ilyennek szerették volna látni (HUGHES, K. 

1972:182.).  A történeti  vagy a  korabeli  események előadás  közbeni  kiszínezése,  ha  úgy tetszik 

meghamisítása, jelentheti a jó hangulat iránti igény kiszolgálását is (CABALL, M.  1994:49-50.). 

Ugyanezt a célt szolgálta a családfák múltbeli meghosszabbítása a régi történetek előbányászásával 
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és időnként szemrebbenés nélküli meghamisításával (FOX, A. 1999:243.).

Ennek a  társadalomnak az  értékrendszere,  ahogyan az  irodalom tükrözi,  a  becsületen,  a 

bátorságon és  a  nagylelkűségen alapult.  Amikor  a  12.  századi  Acallamh-ban  Patrik  megkérdezi 

Caílte-t: 

„Jó volt-e hozzátok az uratok, Fionn mac Cumaill?” Caílte válasza:

„Ha a fák hulló levelei aranyból lennének,

és a víz cseppjei ezüstből, Finn azokat is mind-mind elajándékozná.”

És amikor Patrik folytatja:

„Mi tartott titeket életben ilyen hosszú időn át?”

Caílte azt válaszolja:

„Igaz, tiszta szívünk, karunk ereje és állhatatos szavaink.”

Ezek a legfontosabb hősi értékek. Az ideális hős igazságosan ítél, ahogy Cú Chulainn teszi, 

miután megölte Culann kutyáját. Állja a szavát, ahogy Cú Chulainn, a Bricriu lakomája történetben, 

amikor vállalja, hogy az óriás, akinek előző nap levágta a fejét, most az ő fejére mérjen csapást a 

bárdjával. „Az óriás lezuhanó fejszéje olyan hangot adott, mint amikor vihar tépi az erdőket, de 

végül a tompa felével sújtott le...” (HUGHES, K. 1972:184-185.)

A természetfölötti jelenlétének tudata áthatotta a korai ír társadalmat. A történetmondók úgy 

járnak át a realitásból a mágikus világba, mintha nem tudnák, hol a határ a kettő között. Látogatók 

jönnek a  sídh-ből, az ember beléphet a tündérek palotájába, vagy tündér szeretője lehet. A költő 

látnok is volt, vagyis a látomás és a prófétálás a korai középkorban még feladatai és képességei 

közé tartozott. A mitológiai történetekben és a szentek életében néha úgy tűnik, mintha az író nem 

tudná megkülönböztetni a tényeket a kitalációtól, a vallásos irodalomban a láthatatlan szellemi világ 

közelében jár. E szerint a hagyomány szerint élt. Az ír közönség nem kérdezte, vajon igazat mond-e 

a szó szoros értelmében. Azt akarta, hogy szórakoztassák. Azt akarta, hogy a hősök az elvárásoknak 

megfelelően viselkedjenek.  Részesei akartak lenni a szépségnek, a tökéletesnek,  ami azt  jelenti, 

hogy be akartak lépni a mienkkel egyidejűleg létező, ünnepi alkalmakkor, megszentelt helyeken 

könnyebben  megközelíthető  „másik”  világba.  Az  ír  arisztokrácia  megszokta  a  jó  történeteket, 

amelyek ehhez hozzásegítették, és adott volt számukra a professzionális tanult osztály, amelyiknek 

az volt a dolga, hogy ilyen történeteket produkáljon. (HUGHES, K. 1972:188-189.)

Természetesen az irodalommal szembeni elvárások az idők során változnak. A 12. században 

a  Táin  és  az  ulsteri  mondakörhöz  tartozó  történetek  tűnnek  a  legkedveltebbnek,  legalábbis  a 

másolók  ezeket  másolják  legszívesebben.  Végeláthatatlan  csaták,  ünneplési  szokások, 
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arisztokratikus közeg a jellemző ezekre a szövegekre. A Simms által leírt nosztalgia vagy inkább 

visszatekintés  mutatja,  hogy  a  14.  században,  az  angolokkal  szemben  kiújuló  háborúk  idején 

szükség volt ennek a mentalitásnak a megidézésére. Még az Emain Macha-i lakomacsarnokot is 

újra megépítették, hogy tökéletesebb legyen az illúzió.

A normann hódítás után, majd a 15. századtól egyre inkább a fiana kívülállása illetve az új 

módi, a románc lesz a divatos. Talán a leinsteri mondakör történeteinek is az az egyik erénye, hogy 

rugalmasan  fel  tudják  venni  ennek  az  új  divatnak  a  külsőségeit,  és  a  harcosi  ethosz  mellett  a 

kalandot is könnyedebben tudják szolgáltatni, mint Cú Chullain eszelős öldökléseinek leírásaival. 

Ugyanakkor  a  természeti  közeg,  a  díszlet  is  megváltozik  -  helyette  újfajta,  távolságtartásból 

szemlélt nosztalgia mutatkozik meg az erdei csatangolásokban. Nyilván régebbi mitikus háttere is 

volt  Sweeney  kirekesztettségének,  ilyen  szempontból  is  fontos  volt  az  erdei  környezet.  Ez 

összefügghet  a  lovagi  tornákon  épített  sátrak,  ligetek  szokásával.  A  természeti  környezet 

mesterséges megidézésének lehetünk a tanúi ebben az esetben.

A fentebb többször említett  elvilágiasodási  folyamat,  a  történetek eredeti  szakralitásának 

háttérbe  szorulása  a  közönség igényeinek  változásával  egy időben zajlott,  kölcsönösen hatottak 

egymásra.  Ettől  függetlenül,  a  hagyományos  körülmények  közt  megfigyelt  mesemondás  jól 

bizonyítja, hogy a szakralitás sohasem szűnt meg teljesen. A mese egyik lényege mindig az maradt, 

hogy a profán időből és helyből a saját maga által előidézett más időviszonyok és más térképzetek 

közé vigye a hallgatóságot (GUNNELL, T. 2005.).

A mesemondást hallgató közönség elvárásaiból néhány technikai jellegű igényre is vissza 

lehet következtetni. Alapvető követelmény volt, hogy a mesélőt jól lehessen érteni. Elégedetlenek 

voltak azzal a mesélővel, aki a történetet csak vázlatosan, akadozva tudta előadni (Ó DUILERGA, 

S.  1942:38.).  Olyan  környezetben,  ahol  hozzászoktak  a  jó  mesélőkhöz,  ahol  még  élő  volt  a 

mesemondás hagyománya, a közönség szerette, ha a történetet minél inkább kiszínezte az előadó, 

jobban bele tudták élni magukat, ha gesztusaival, hanghordozásával is igazodott a cselekményhez, a 

szereplőkhöz.  A középkori  szövegek  alapján  úgy  tűnik,  hogy  a  közönség  szerette  az  élénk, 

szellemes  dialógusokat,  az  ironikus  lekicsinyléseket,  a  bátor  szereplőket,  időnként  a  hősök 

tombolásáról  szóló  vad  részleteket,  a  néha  lehetetlennek  tűnő  cselekedeteket,  kalandokat.  Jól 

szórakozhatott az ellenséges csoportok szópárbajain, nem bánta, ha végül egymásnak ugrottak a 

vitatkozó  felek,  és  akár  tömegmészárlásba  is  fajulhatott  a  szembenállásuk  (HUGHES,  K. 

1972:182.). Szerették a bizarr figurákat, minden bizonnyal nagy megelégedettséggel fogadták, ha 

valamelyik rút szereplő hirtelen megszépült, és kiderült, hogy csak próbára akarta tenni a hőst, hogy 

a próba kiállása után megjutalmazhassa. Szerették a változatosságot és a cselekményességet. 
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A közönség valószínűleg jóval aktívabb volt, mint a mai színházlátogatók, ezért a szöveg 

előadójának be kellett  számítania előadásába a közbeszólásokat,  melyek befolyásolhatták még a 

történetvezetést  is.  Kérdések,  sőt  egyes  szövegek  különböző  változatainak  ismeretében  még 

kiigazítások is elhangozhattak a történetekkel kapcsolatban. A közösség nagy érzelmi hőfokon tudta 

követni az eseményeket, a hősökkel együtt érző hangbeli megnyilvánulások pedig megerősíthették 

az előadót, hogy a történet előadása jó irányba halad. A közönség részéről érkezhettek olyan kérések 

(leginkább az  előadás  előtt),  melyeket  az  előadónak tiszteletben  kellett  tartania,  különösképpen 

akkor, ha a kéréseket alkalmazója fogalmazta meg. Még arra is lehetett példa, hogy alkalmazója 

vagy egy más tanult arisztokrata szeretett volna részt venni az előadásban. A reneszánsz udvarokban 

ez nem volt ritka. 

Ha  lakomán  kellett  az  előadónak  mesterségét  gyakorolnia,  valószínűleg  meg  kellett 

küzdenie  az  italozó  társaság  emelkedettebb hangulatának eredményeivel  is,  amikor  a  közönség 

felszabadultabban, netán szabadosan viselkedett. A nem vagy nem mindig arisztokratikus körökben 

tevékenykedő előadóknak a szabadtéri mulatságok, fogadók közönségét is tudniuk kellett kezelni, 

ha meg akartak élni a mesterségükből. A különböző eshetőségeket az előadónak fel kellett mérnie, 

mielőtt  megkezdte  a  produkcióját,  mert  elsődleges  érdeke  az  volt,  hogy  a  kezdet  kezdetén 

megnyerje közönségét. Dallán Forgall esetében azt látjuk, hogy az a költő, aki magas státuszától 

megrészegülve  megfeledkezik  mesterségbeli  kötelezettségeiről,  megszégyenül  (FORD,  P.  K. 

1999:77-111.).  MacConglinne  parodisztikus  története  viszont  jó  példa  arra,  hogy  a  költő 

mesterségbeli tudása, humorérzéke és merész ötletei segítségével még a legnehezebb helyzetekből 

is kivághatja magát (MEYER, K. 1892., FORD, P. K. 1999:112-150.).
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6. Elemzések

Ebben a fejezetben egy kép és egy szöveg leírását adom. A kép elemzésével az a célom, 

hogy a 16. századi angol állásponton keresztül megpróbáljam érzékeltetni, milyennek látták a külső 

szemlélők az ír  mulattatókat. Az utána következő késő középkori szöveg a szájhagyomány és a 

szóbeliség találkozásáról szól. A múltba vetítették vissza ezt a találkozást az emlékező hősök (akik 

ebben az esetben történetmondókként vannak jelen) és Szent Patrik, az új vallás és az írásbeliség 

képviselőjének a figurájában. 
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6.1. Az ír előadók megjelenítése John Derricke The Image of Irelande 

című fametszet-sorozatában

1581-ben jelent meg John Derricke angol fametszet készítő Images of Ireland87 című műve. 

Derricke-ről kevés tudható azon kívül, hogy az 1570-es években Írországban járt, ahol valószínűleg 

részt vett az angol helytartó, Henry Sidney88 hadjáratában, melyet Sidney az angol korona ellen 

fellázadt  ír  főúr,  Shane  O'Neill  mozgalmának  leverése  céljából  vezetett.  Tizenkét  képből  álló 

fametszet-sorozata  ennek a  hadjáratnak a  rövid,  szimbolikus  összefoglalása.  A képeket  nehezen 

döcögő versbe szedett, rímes szöveg előzi meg, melyben érzelmeivel erősen fűszerezve írja le az 

eseményeket. A fametszetek a könyv végén találhatóak, mindegyikhez külön magyarázó szöveg is 

tartozik, több esetben a képen betűvel jelzett események, figurák lábjegyzeteiként. 

A  képsorozat  (szinte  képregényszerűen)  történeti  sorrendben  ábrázolja  a  hadjárat 

eseményeit. Az első öt képen a barbár íreket ábrázolja Derricke. Közülük elsősorban az ír papokat 

és  a  kerne89 nevezetű  harcosokat  mutatja  az  angol  hódítási  (angol  szemszögből  civilizálási 

szándéknak beállított) kísérletek legfőbb ellenségeinek. A következő képeken Henry Sidney harcba 

vonulását  és  az  írek legyőzését  láthatjuk.  A tizenkettedik kép  azt  ábrázolja,  amint  a  felkelés  ír 

vezetői térdet hajtva behódolnak az angol uralmat szimbolizáló trónon ülő helytartó előtt.

A Mac Sweaney nevű ír nemes lakomáját ábrázoló kép (4. ábra) harmadikként szerepel a 

sorozatban.  Ez a legismertebb Derricke fametszetei közül.90 A kép leírását Derricke könyve 52-57. 

oldalán adja. (Az előző esemény, amit szövegében tárgyalt, az írek egy védtelen angol telepes falu 

ellen vezetett támadása, és a metszetek közt is ennek a dúlásnak az ábrázolása (3. ábra) előzi meg a 

főúr étkezését.) A versből megtudhatjuk, hogy a lakomát szabadtéren tartják, egy jól elrejtett erdei 

tisztáson. Derricke részletesen felsorolja, hogyan készülnek elő a lakomához (az állatok leölésétől 

kezdve a hús előkészítéséig, a szabadtéren használt primitív ülőalkalmatosságoktól a civilizálatlan 

87 John Derricke, The Image of Irelande, London, 1581.; (on-line változatát a következő helyen sikerült megtalálnom: 
www.archive.org/stream/imageirelandewi00derrgoog;  ez  a  példány  az  Edinburgh-ban  kiadott  reprint  elektronikus 
változata. John Small (ed.): The Image of Irelande, Edinburgh. 1883.)
88 Sir Henry Sidney 1565 és 1578 között három alkalommal volt Erzsébet királynő írországi helytartója. Elsődleges 

feladata a Shane O'Neill vezette felkelés leverése volt, illetve nagyszámú protestáns lakosság betelepítése Ulster 
tartományba. Derricke képei az ő cselekedeteinek propagandisztikus bemutatására készültek. Céljuk szerint az ír 
felkelők barbarizmusával szemben az angol korona képviselőinek civilizált megjelenését kívánták megerősíteni. 
(Oxford Companion to Irish History, Oxford University Press, 1998. 512.)

89 Az  ír  ceithearn ('gyalogos  csapat')  kifejezés  angolosított  változata.  Derricke  általában  egy-egy  harcosra  érti, 
vegyesen a lovasokra és a gyalogosokra, közrendűekre és előkelőkre. Szóhasználatában leginkább a 'banditának' 
felel meg.

90 Hol egészében, hol részleteiben gyakran szerepel történeti munkák illusztrációjaként vagy hanglemezek borítóján. 
Legtöbbször a hárfást és az énekest (együtt vagy külön) láthatjuk a különböző zenetörténeti, irodalomtörténeti munkák 
magyarázó  ábrájaként  vagy  kottakiadványokban  pusztán  gyönyörködtető  illusztrációként.  A  kép  és  részleteinek 
alkalmazásakor sokszor nem veszik figyelembe, hogy milyen kor szokásait örökítette meg a fametsző.
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evőeszközökig – evőeszközök hiányáig – igyekszik mindent pontosan, azt hihetnénk a szemtanú 

hiteles beszámolójaként leírni).

Az előkészületek után a szerzetes, aki a legfőbb helyet kapja az úr mellett, megáldja a főúr 

családját91, majd elkezdődik az étkezés. Témánk szempontjából a leírás legérdekesebb része ezután 

következik:

„...most, hogy bendőjük tele, jöhet a szórakozás,

kezdődik a bárd és a hárfás éneke.92

Ez a bárd a nemes hódításokat ecseteli,93

verseiben eltúlozza győzelmeiket.94

Feltüzeli a lázadókat,

és csip-csup ügyeiket úgy felmagasztalja,

hogy ettől még vérmesebben folytatják szörnyűségeiket,

melyek, a rafinált versfaragók szerint, apáikat is megdicsőítették...”95

A szórakozás után még a szerzetes szól az egybegyűltekhez, beszédében az angolok elleni 

gyilkolásra,  fosztogatásra  buzdítja  őket,  és  Derricke  gúnyos  megjegyzése  szerint  a  bűneik alóli 

feloldozást is megígéri nekik. Ezután a lakomázó társaság felszedelőzködik, és újabb gonosztettek 

végrehajtására indul. 

A kép Derricke által sugallt értelmezését segítik a metszet betűjeleihez tartozó jegyzetek, melyek 

szintén a szerző szövegei:

       A. „Most, hogy a gazfickók megérkeztek rejtekhelyükre,

A mészáros letaglózza a marhát,

Egyikük lenyúzza bőrét, mely a képen még rajta látható,

Egy másik pedig előkészíti az irhát, amelyben majd, edények híján, megfőzik.

       B. Azok az útonállók szolgálják majd fel az ételt, akik a tüzet őrzik.

       C. És Lakomaszimat Atya is besompolyog, ő tolakodik a legjobban;

91 Derricke rosszmájú megjegyzése szerint az éppen aktuális feleségét vagy ágyasát. 
92 Az  eredetiben  Derricke  oldaljegyzete:  „Az  erdei  rablók  (értsd:  ír  felkelők)  szeretik  a  vidámságot  étkezés 

végeztével.”
93 Derricke oldaljegyzete: „A bárd és a rímfaragó ugyanazt jelenti”.
94 Derricke oldaljegyzete: „A bárd versezetének olyan meggyőző ereje van ezek között az erdei banditák között, mint 

egy tanult szónok ékesszóló beszédének a civilizált népek körében.”
95 Derricke  oldaljegyzete:  „A  bárd  azzal  a  módszerrel  sarkallja  a  lázadókat  tetteik  elkövetésére,  hogy  őseik 

cselekedeteit szajkózza. Ó, agyafúrt próféta, ördög cimborája!”
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Ő szent Pált imitálja pápista trükkjeivel,

Ezért megbecsülésük jeleként a legjobb helyet kapja az asztalnál.

Maguk közé ültetik, mert a dínom-dánom keveset ér,

Ha nem kevernek egy kis tömjénfüstöt is közé.

       D. A bárd és a hárfás kész, hogy ravasz mesterkedéseikkel,

Mindenki nagy megelégedésére, felvidítsák a vendégeket.”

A kép  jobb  szélén  található  még  két  latin  nyelvű  felirat,  melyek  kevésbé  magyarázó 

jellegűek, inkább ironikusnak szánta őket szerzőjük, és elhomályosítják a képen szereplő két szélső 

alak, minden valószínűség szerint két fingóművész szerepét.96

A felső magyarul:

„Lásd, néző, szüleim tanítottak, hogy így viselkedjem...”

Az alsó magyarul (az előző folytatása):

„...ahogy, tették ezt, jó modor híján, más vének is.”97

A  kép  megfejtését  a  mai  néző  számára  nehezíti,  hogy  a  metszet  az  időben  eltérő 

eseményeket szimultán történésekként ábrázolja. A szarvasmarha levágása, elkészítése és feltálalása 

között aránylag hosszú idő telhetett el. Ha hihetünk Derricke-nek, a bárd és a hárfás szereplése csak 

az étkezés végeztével következett, és ha a két szélső, letolt nadrágos embert is mulattatónak vesszük 

(mint ahogy valószínűleg azok)98, nem feltételezhető, hogy a széttárt karokkal álló figura és a hárfás 

szereplésével egy időben végezték munkájukat. A kép szokásos magyarázatai adottnak veszik, hogy 

a  szétárt  karokkal  álló  alak egy  reccaire ('szavaló',  'szöveget  előadó',  'recitáló'),  aki  a  hárfással 

közösen adja elő  a  szövegét.99 Ez sem biztos minden esetben.  Az öltözetből,  a hajviseletből  és 

Derricke rá vonatkozó szövegrészleteiből az is valószínű, hogy a B betűvel jelzett személy100 és a 
96 Derricke szándéka sikerült,  mert a két  figura vélt  szerepe miatt a kép ír  reprodukcióiról az esetek többségében 

hiányzott  a  metszet  jobb  széle  (erre  néhány  példa  az  igényesebb  kiadványokból:  RIMMER,  J.  1969:40.; 
BREATNACH, B.  1971:21.;  MAC CANA, P. 1980:38.;  Ó hÓGÁIN, D.  1990:367.),  sőt  a  hatvanas  évek előtti 
könyvekben alig találunk utalást  Derricke munkásságára,  a  kép pedig legtöbbször hiányzik,  vagy csak a hárfás 
alakja látható, a kép kontextusából kiemelve. Az ír közvélemény, beleértve a kutatókat is, úgy vélte, hogy Derricke 
az ír barbarizmust akarta felnagyítani azzal, hogy az írek lakomáikon az étkezők közé ürítik székletüket. A két letolt 
nadrággal ábrázolt ember azonban, a közvéleménnyel ellentétben, valószínűleg nem ezt teszi.

97 A két sor rímel egymásra, egy mondatot alkotnak, bár mivel az alsó figura feje elválasztja őket, úgy tűnik a felső sor 
a felső emberhez tartozik, az alsó az alsóhoz: „Aspice spectator sic me docuere parentes/Me quoque majores omnes 
virtute carentes.

98 Alan J. Fletcher szellemesen bizonyítja a kép kapcsán, hogy a két illető a már többször említett  braigetóir, azaz 
'fingóművész' vagy másként flatulista (FLETCHER, A. J. 2000.).

99  (FLETCHER, A.J. 2000:16)
100 A régebbi szakirodalomban az asztal mögött álló személyt a  filinek ('költő') tartották, aki komponálta a szöveget, 
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kardot kezében tartó ember mellett ülő alak ugyanaz, a lakoma két különböző időpontjában. 

A szimultán ábrázolás rontja az esélyeket,  hogy a hivatásos előadók fellépésének idejére 

vonatkozó  részleteket  olvassunk  le  a  képről.  Derricke  szövege  szerint  az  étkezés  végeztével 

következnek. De kik következnek először? A széttárt karokkal álló ember a hárfással (vagy a hárfás 

nélkül)? A hárfás? A két fingóművész? 

A fennmaradt adatok alapján a hárfás jóval magasabb helyet foglalt el a szociális ranglétrán. 

Ezt legjobban egy már korábban is említett tizenkettedik századi ábra segítségével illusztrálhatjuk, 

melyet az Írország mitikus középpontját, és az egész sziget feletti uralmat szimbolizáló Tara váráról 

készítettek. A képen a tarai várban tartott lakomák ülésrendjét ábrázolják.101 (2. ábra) A szavak a 

hierarchiában  betöltött  szerepnek  megfelelően  mutatják  a  lakoma  résztvevőinek  helyét,  és 

meghatározzák,  hogy a  lakomán  felszolgált  sertés  mely részét  kaphatják.  A hárfás  (cruittiri)  a 

lovászok (marcaig)  és a törvény ismerői (brithemain) között,  igen előkelően,  a bal oldali  külső 

oszlopban,  felülről  a második helyen,  a király közelében helyezkedik el.  Érdekes lehet,  hogy a 

társadalmi  pozíció  mennyire  befolyásolta,  befolyásolta-e  az  előadások  időbeli  sorrendjét,  vagy 

etikett szerint, vagy valamiféle dramaturgia szerint következtek egymás után. Az ábrákból ez nem 

derül ki.

A szövegek tanúsága szerint az orális előadásnak és az írástudásnak olyan elsősége volt a 

korabeli  ír  társadalomban,  hogy az  angol  hódítás  első  évszázadaiban  hatalmi  eszközökkel  sem 

lehetett háttérbe szorítani. Pedig a Derricke kép is részben arra tesz kísérletet, hogy gyengítse az ír 

társadalom  hagyományőrzőinek  pozícióit.  Érdemes  megfigyelni,  hogy  amíg  a  tarai  ábra 

készítésének idején, a 12. században a hárfás elkülönül a többi mulattatótól,  a hierarchia magas 

fokán  helyezkedik  el,  a  16.  század  végi  fametszeten  (figyelembe  kell  venni,  hogy  angol 

szemszögből készült) különállósága nem állapítható meg.102

Derricke képén a tarai ábrán felsorolt  mulattatók közül a hárfáson, a történetmondón (?) 

vagy  szavalón (?) és a flatulistákon kívül mást nem látunk, legalábbis semmi jel nem utal arra, 

hogy mások is lennének. 

Ha a fametszeten az előadás technikai elemeire vonatkozó jeleket keresünk, a történetmondó 

melyet a szavaló és a hárfás közösen adnak éppen elő. E szerint a magyarázat szerint a B jelzetű alak azért tartja fel  
a kezét, mert nagy figyelemmel követi az előadást, és szinte vezényli azt. Ahogy erről korábban már többször is szó 
esett, megszokott volt az a gyakorlat Írországban, hogy a költő betanította a szövegét egy vagy két előadónak, ő 
maga azonban nem vállalkozott saját kompozíciói előadására, ám ebben az esetben hinnünk kell Derricke-nek, mint 
a kép készítőjének, aki az álló alakot a szerzetesként említi.

101 (FLETCHER, A.J. 2000:10-12); A kép eredetileg a Leinsteri könyvben szerepel (Trinity College Dublin, Kódex 
gyűjtemény: TCD, MS 1339, H.2.18; fol. 15, cols a-b.) 

102 Derricke például nem helyezi el az asztal mellett olyan szimultán módon, mint ahogy ezt teszi a szerzetessel. Ruhája 
stílusa (a nyakat körülölelő prém) alapján viszont inkább a főúr, a főúr hölgye és a szerzetes rangjához hasonló az ő 
besorolása is. Érdekes kérdés, hogy kicsoda az asztal felső szélén ülő férfi. Ruhája stílusából arra következtethetünk, 
hogy a széttárt karral álló férfivel, a flatulistákkal és a húst előkészítő személyekkel, illetve a felszolgálókkal azonos 
társadalmi csoportba tartozhat.
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széles gesztusán kívül mást alig láthatunk, bár az általános borongást tükröző arcokból talán az 

előadott mű(?) hangulatát gyaníthatjuk. Más képeken az előadó szembefordul a magasabb rangú 

hallgatókkal, általában profilból látjuk. Itt, talán a szemléltetés érdekében szemből ábrázolják. Ha az 

asztalnál ülőket nézzük, fejtartásukból, kézmozdulataikból látható, mekkora figyelemmel követik a 

produkciót. Sokkal inkább a szövegmondó és a hárfás áll a figyelem középpontjában, mint a két 

flatulista.  Nehezen  értelmezhető,  mit  jelent  az  álló  figura  enyhe terpesze,  kissé  előrelépő  lába. 

Pusztán a jobb tartás érdekében,  vagy a tartalom illusztrálására,  hangulati  megerősítésére  (vagy 

mindkettőre) szolgál?  A kéztartás  tudatos  vagy esetleges?103 A hárfás esetében a  kéz ábrázolása 

realisztikusnak is felfogható. A történetmondó és a hárfás közötti kapcsolatnak semmi jelét nem 

látni. Begyakorolt produkciót adnak elő vagy rossz a kapcsolatuk? Úgy tűnik, a hárfás másra sem 

figyel, arckifejezése erős koncentrációt vagy teljes fásultságot is kifejezhet. Az asztal felső végén 

ülő figura nem figyel rájuk, a mellette ülők felé fordul. Az előadókhoz tartozik és figyeli a hatást? 

Netán ő a szöveg szerzője? Vagy a cselekmények szimultán ábrázolása folytán ez az odafordulás 

egy másik időpontban történik és nem az előadás közben? Ennek ellentmondani látszik Derricke 

szövege: „kezdődik a bárd és a hárfás éneke”.

Felmerülhet a kérdés, mennyire fontosak az előadás technikai részletei Derricke számára? 

Egyrészt nemcsak ő, hanem a korban mások sem érzékenyek ezekre a részletekre. Maguk a költők, 

előadók  is  elsősorban  a  szövegek  stílusával,  ha  versről  van  szó,  ritmikájával  foglalkoznak. 

Mondhatni, még a tartalom is háttérbe szorul, ha verselésről beszélnek a középkori ír költészettani 

traktátusokban. Előadás technikai megjegyzésekkel a mai értelemben nem foglalkoznak. 

A másik fontos kérdés, mennyire behatóan ismerhette Derricke az írek lakomázó szokásait 

(a hárfát például pontatlanul, rossz oldalra húzott húrokkal ábrázolja) – vagy mennyire vetítette rá 

ábráira a saját tapasztalatához közelebb álló korabeli angol lakomaszokásokat? 

A kép  két  civilizáció  konfrontálódásának  idején  született.  Derricke  szándéka  a  korabeli 

hivatalos angol álláspontéval egyező: az írek barbárságát felmutatni a sokkal fejlettebbnek tartott 

angol  udvari  kultúrával  szemben.  A  teljes  képsorozatban  ennek  számtalan  jele  van:  a 

legszembetűnőbb,  hogy az  angol  katonák mindig  pedáns  rendben,  tömör  egységekben jelennek 

meg,  azonos  tartásban hordott  lándzsákkal,  muskétákkal,  lovaik  egyszerre  lépnek.104 Ruházatuk 

gazdagabb és a kor fogalmai szerint divatosabb, előkelőbb, modernebb. Az írek a hárfán kívül a 

középkori templomokból (a tömlő állatbőr anyaga – gyakran kecske - miatt pokoli asszociációkat 

keltő külseje és nyers hangja miatt) száműzött dudát használják emblematikus hangszerükként. A 

103 A fél évszázaddal később kiadott Chirologia, John Bulwernek a kéztartásokat bemutató könyve és a könyv ábrái 
segítségével nem tudtam megfejteni az előadó kéztartásának üzenetét (BULWER, J. 1644.)

104 Ez látszik a IX. fametszeten (5. ábra) is: a menekülő írek két oldalán az angol katonák nyugodt rendben 
szemlélődnek.
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duda jóval többször szerepel a sorozatban, mint a hárfa, és mindig infernális, az ír pusztítást és 

káoszt kísérő instrumentumként.105 

A sorozat egyik kis belső története a dudás sorsa.  A második fametszeten (3. ábra) az ő 

vezetésével vonulnak fel a pusztító ír seregek, majd a kilencedik fametszeten (5. ábra), a csatatér 

közepén a menekülő írek hátrahagyják a holttestét. Derricke annyira fontosnak tartotta ezt kiemelni, 

hogy oda is írta a képre a fekvő figura mellé: „pyper” ('dudás') – hogy senki tekintete ne tudjon 

elsiklani felette. 

Az ír dudával szemben az angol seregek mindig harsonákkal vonulnak. Más hangszer nem is 

jelenik meg az ő közegükben. Ennek csak egyik oka az, hogy a harci jeleket, indulókat harsogó 

hangszerként használják. Másik oka, hogy a kor zeneszerzői a harsonákat használták az „isteni” 

megjelenítéseként  zenéikben.  Derricke  felfogása  szerint  Sidney  az  angol  korona  legfőbb 

képviselőjeként a rendet (és az igaz vallást) képviseli a képeken.

Derricke  rejtett  „üzeneteiben”  mindenféle  hátsó  gondolatok  is  munkálnak:  nem  utolsó 

sorban ideológiai magyarázattal kell alátámasztani az egyre erősebb kolonizációs törekvéseket. Ki 

olvassa  Derricke  munkáját?  Nagyrészt  írástudó  angolok.  A  képek  értelmezése  meglehetősen 

egyértelmű  (és  egysíkú)  számukra.106 Őket  ugyanúgy  nem  érdekli  az  ír  lakoma  pontos 

megjelenítése, mint Derricket. A képek más céllal születtek. Ahogy Derricke írja a fametszetek első 

táblájának szélén címszerűen: 

„Jelentős  felfedezés,  a  fentebb  erdei  banditáknak  nevezett  ír  vademberek  állapotának, 

cselekedeteiknek, napi elfoglaltságaiknak élethű bemutatása, melyben lázadásuk és kisebb 

sikereik is ábrázoltatnak. Befejezésként láthatjuk, amint az ír Thirlaugh Leonaugh O NEAL 

behódol a tiszteletreméltó Syr Henry Sydney-nek, aki abban az időben az említett ország 

helytartója volt...”

A győzelem és  a behódoltatás tényének bemutatása fontosabb számára,  mint  a  részletek 

pontossága. Mindent a fő mondanivalónak rendel alá: az írek barbárok (erdei vadak, lakomáikon 

meztelen alfelüket mutogatják107),  szörnyűségeket követnek el  a hű angol alattvalókkal szemben 
105 A középkori  Írországban legtöbbször hárfások is  kísérték a  seregeket,  és  dallamaikkal  ugyanolyan indulókat  is 
játszottak, mint a dudások – ez még Derricke idejében sem volt másként, nyilvánvalónak tűnik, hogy a két hangszer 
szerepeltetése szimbolikus a metszeteken.
106 Részletesebben: Propaganda and observations in medieval and early modern times, John Derricke Image of  

Ireland, iisresource.org/Documents/0A3_Tudor_Images_Ireland (nem találtam szerzőt); Hiram Morgan: An 
Introduction to the Study of Political Ideas in Early Modern Ireland, eredetileg két külön könyvben jelent meg, én a 
következő honlapon találtam meg: www.ucc.ie/celt/news.html, 2009.

107 Az itt látható flatulistákról nem tudjuk megállapítani, nem „amatőrök”-e, nem csak a társaság tagjai közül rögtönzi-e 
két tag a produkciót. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy korábban az angolok számára sem volt ismeretlen és 
megvetendő a hasonló mulattatási forma (lásd Roland le Fartere kapcsán fentebb, a 72. oldalon).
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(felégetik házaikat, legyilkolják őket, elhajtják állataikat, elrabolják vagyonukat). Erre elsősorban 

hamis  vallásuk  papjai  (képein  a  szerzetes)  és  az  ír  hagyomány  őrzői,  az  „őseik  cselekedeteit 

szajkózó” bárdok és hárfások buzdítják őket. Derricke nem véletlenül fordul ellenük, az általános 

angol  közhangulat  szellemében  igyekszik  bemutatni  őket.  Az  ír  papok,  szerzetesek  a  római 

katolikus vallás legfőbb őrzői. VIII. Henrik egyházi önállósodása óta az ír konfliktus lassan, de 

egyre erősödően vallásháború formáját  öltötte.  Teológusok és  ideológusok,  vándor prédikátorok 

egyre  vehemensebben  próbálják  meggyőzni  saját  oldalukat.  A párbeszédre  nem nagyon  adódik 

lehetőség.108 

Derricke véleményét valószínűleg befolyásolja, amikor a hivatásos előadókról beszél, hogy 

az angolok szemében ők törvénytelen cselekedetet  hajtanak végre,  amikor a több évszázados ír 

hagyomány szerint végzik munkájukat. VIII. Henrik korlátozó törvényei mutatják, hogy az angolok 

felismerték a hagyomány ideológiai szerepét az ír ellenállásban. Apja tiltásait szigorítja Erzsébet 

királynő. Törvényei révén a hagyomány hordozói, a költők, történetmondók és a hárfások törvényen 

kívülivé váltak.109

Derricke  képei  elsősorban  az  angol  és  az  ír  kultúra  szembenállásáról  szólnak,  a 

felsőbbrendűség  és  a  hódítási  szándék  propagandisztikus  céljait  szolgálják.  Ettől  függetlenül  a 

szerző valós szándéka ellenére hasznos információkat adhatnak,  ha a 16. század végi ír  kultúra 

külsőségeit vizsgáljuk (pld. öltözködés, építkezés) illetve ha az angol uralmi kísérletek szimbolikus 

kifejezését (a képek egyenkénti  vagy sorozatkénti  „történetmesélése”,  Sydney reprezentációja,  a 

királyi hatalom megjelenítései a dublini épületekben, a királyi hatalmat szimbolizáló jelképekben  – 

mint  amilyen  a  törvényhozó  szék  az  utolsó  képen,  a  kard,  a  helytartói  pálca  stb.)  keressük 

metszeteiben. A középkori ír előadási szokások képi megjelenítéséhez szolgáltatott információkat 

más  írott  és  képi  források figyelembevételével  kell  pontosítanunk.  Számomra  továbbra  is  az  a 

kérdés, mi minden táplálja azt az erőt, ami Derricke képzeletét is megragadta - ahogy korábban 

idézett megjegyzésében írta: 

„A bárd versezetének olyan meggyőző ereje van ezek között az erdei banditák között, mint 

egy tanult szónok ékesszóló beszédének a civilizált népek körében.”
108 Érdemes lenne külön megvizsgálni az előadásmód szempontjából a szerzetes prédikációját: mennyire illeszkedik 

témájában, stílusában a történetmondó produkciójához, milyen retorikai alakzatokat használ. Ez azért is izgalmas, 
mert a kor egyik legfőbb vásári „szórakoztató” műfaja a prédikáció. Hallható és látható templomokban, nyilvános 
tereken, vásárokban mind Írországban, mind Angliában. Nyilván hatással van a kor irodalmi műfajaira, de még az 
angol színházkultúrára is.

109 VIII. Henrik 1533-ban kelt törvényeiben erősen korlátozta a történetmondók, a dudások, a hárfások és az egész ír 
tanult  osztály  (aes  dána -  hagyományos  értelemben  vett  „törzsi”  jogászok,  történészek)  működését.  Ez  nem 
akadályozta meg abban, hogy seregeiben ír és skót dudásokat alkalmazzon. Despotaként zsenialitását mutatja, hogy 
a  hárfa  szimbolikus  erejét,  mely  az  írek  számára  különállásuk  fő  jelképévé  tette,  megpróbálta  oly  módon 
csökkenteni, saját céljára kisajátítani, hogy elsőként az angol királyok közül magát Írország királyává koronáztatta, 
és ír királyi  minőségében hivatalos jelképül a hárfát  választotta. I.  Erzsébet tovább szigorította a törvényeket: a 
hárfás és a bárd bárhol kivégezhető volt, ahol rájuk találtak. (Ó HALMHURÁIN, G. 1998:24-25.) 
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6.2  „Írjátok  le  történeteit…”  Szóbeli  előadás  írásbeli  lejegyzése  az 

Acallamh na Senórach-ban

Az  Acallamh na Senórach110 (Az öregemberek beszélgetése)111 című szöveg a 12. század 

végén  született  Írországban.  A kerettörténettel  lazán  összefűzött  történetgyűjteménynek  nincsen 

végleges  változata.  A 19.  századig  készültek  kódexek112,  amelyek  a  történetfüzért  más  és  más 

szövegekkel  örökítették  meg.  Az  ír  irodalomban  általában  négy  15.  században  készült  kódex 

változatait  fogadják  el113,  a  modern  kiadások  ezeknek  a  kódexeknek  a  történeteit  közlik  egy 

tudományosan elfogadottá vált sorrend szerint. A lejegyzésekben a történet nem fejeződik be, szinte 

minden lejegyzésben hiányoznak a befejezést jelző mesék.

Az Acallamh a leinsteri mondakör történeteinek legnagyobb igényű gyűjteménye. Számtalan 

fontos történet hiányzik belőle, de a mondakör meséit nem szerkesztették egybe olyan nagy epikus 

művé, mint amilyen a mitológiai ciklus Lebor Gabála Érenn114 vagy az ulsteri mondakör Táin Bó 

Cuailnge115 című központi története. A szöveg olvasásakor a töredékesség szembetűnő, mintha a 

kerettörténet csak arra szolgálna, hogy időrendi sorrendet biztosítson az egymástól független kisebb 

és  nagyobb  meséknek.  A  történet  régi  ír  térképek  és  komoly  névmagyarázó  szakirodalom 

110 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999. kiadványt használom a szövegek forrásául. Az ír szöveg (és egy korábbi, mára 
régiesnek számító angol fordítás), melyet használok: O'GRADY, S. 1892.
111 Az ír címnek nincsen egységesen elfogadott magyar fordítása. Ezt a változatot a Világirodalmi Lexikon Tárkányi 

Gyula által írt szócikke használja (KIRÁLY István (főszerk.)  Világirodalmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1970. 1. kötet 38-39. old.) Az ír  acallamh (a szöveg születését követő időkben az írásmód agallamh-ra változott) 
kifejezést az angol fordítók általában a 'colloquy' kifejezéssel adják vissza. A magyar fordítók egyéb változatai: 
'társalkodás' (MACCANA, P. 1993:104), 'eszmecsere' (Vének eszmecseréjeként, GREGORY, Lady Augusta, Istenek 
és  harcosok,  General  Press,  Budapest,  é.n.,  97.  old.  75.  sz.  lábjegyzet  és  MACKILLOP, J.,  Kelta mítoszok és  
legendák, General Press, Budapest, 2005., 297. old., fordította: Szieberth Ádám. Mivel mindkét könyv szaklektora 
Pődör Dóra volt, és az első esetében valószínűleg a jegyzet írója is, feltételezhető, hogy ez a magyar változat az 
őáltala helyesnek tartott változat). A 'társalkodás' kifejezés későbbi korok szalon hangulatát idézi, ami más, mint ami 
a  szöveg  születésének  korára  jellemző,  az  'eszmecsere'  kifejezést  pedig  azért  tartottam  pontatlannak,  mivel  a 
beszélgetés Caílte, a fő mesélő javára eléggé egyoldalú.  Patrik elsősorban rövid kérdéseket tesz fel, melyekre a 
válaszokat Caílte hosszú mesékben fejti ki. Valószínűleg az új angol fordítás ezért kapta az Írországi öregek meséi 
címet. Ebből a változatból a beszélgetésre, a kérdés-felelet formára utalás maradt ki.

112 Írországban az ír nyelvű könyvnyomtatás az angol dominancia és az ír katolikusokat sújtó 17. század végi angol 
törvények miatt későn kezdődött, csak a 19. században. A fontosnak tartott ír nyelvű szövegeket kézzel másolták, 
(még a 20. század elején is van rá példa), vagy külföldön nyomtatták. Ezek a külföldi nyomtatványok nehezen 
jutottak el Írországba, a hazai ír nyelvű kulturális élet számára jelentéktelenek maradtak. (O CÍOSÁIN, N., Printed 
Popular Literature in Irish 1750-1850: Presence and Absence, in: DALY, M. and DICKSON, D. (ed.), The Origins  
of Popular Literacy in Ireland, Trinity College Dublin and University College Dublin, Dublin, 1990.; 
FITZGERALD, G., The Decline of the Irish Language 1771-1871, in: DALY an DICKINSON, 1990.; HYDE, D., A 
Literary History of Ireland, Ernest Benn Ltd., London, 1980. 534. old; NÍ BHROLCHÁIN, M. 2009:19)

113 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:XXXI-XXXIII.
114 MACALISTER, S. 1938-1956. 5 kötetben
115  KINSELLA, T. 1970.
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segítségével geográfiailag követhető, a főbb szereplők a mitológiai történetek ismert hősei, mégis 

nehéz megtalálni  az  Acallamh elsődleges  mondanivalóját.  A rövid összefoglalások elsősorban a 

letűnt  múlt  feletti  nosztalgikus  merengés,  a  régi  harcosok  megidézése,  rég  nem  látott  helyek 

meglátogatása kapcsán felmerülő emlékek szöveggyűjteményének tartják.

A történetek  legtöbbje  a  dindsenchas típusú  szövegekre  emlékeztet  -  adott  helyekhez 

kötődik, gyakran a hely nevét magyarázó fontos tartalommal. A főhősök, Caíllte116, Oisín és Szent 

Patrik  egy északról  Louth irányából  dél,  majd nyugat  felé  tartó  vándorlás  során meglátogatnak 

olyan helyeket, lakott és elhagyott királyi várakat, melyekhez Caílte valamilyen emléke fűződik. 

Ezeket az emlékeket a Patrik kérdéseire adott válaszokként mondja el. 

A történetekben  szereplő  helynevekkel  kapcsolatban  Caílte  sokszor  említi,  hogy  annak 

idején nem így hívták őket, elmondja az „akkori” nevüket is, majd a mese ehhez a régi névhez 

kötődik, ennek a névnek az eredetmagyarázó története lesz. Ez az „akkor” a mesélők szempontjából 

háromszáz év117. Caílte és Oisín túlélik az egykori szabadcsapat, a fiana elpusztulását, és csodával 

határos módon egészen Szent Patrik írországi térítésének az idejéig, az ötödik század közepéig ott 

bolyonganak a szigeten. A nevek a mese jelenidejéhez képest sokkal modernebbek, hiszen az első 

12. századi leírás állapotait mutatják. A lejegyzők ebben az időben még egyáltalán nem törődtek az 

anakronizmusokkal.  A 12.  századi  élet  alapján  képzelték  el  a  Patrik  idejében  történt  dolgokat. 

Nagyjából minden, ami a mesékből kiolvasható, ennek a kornak a szokásait mutatja. Ha a történetek 

előadásának módjára akarunk következtetni, a 12. századi módokat olvashatjuk ki a szövegekből118.

Itt az  Acallamh kezdetének azokat a részleteit mutatom be, amelyek arról szólnak, hogyan 

jut el Patrik a Caílte-vel való találkozás és a történetek lelkes hallgatásától őrangyalai tanácsára 

odáig,  hogy  szükségét  érezze  a  szövegek  megörökítésének.  A  leírt  történetek  a  szóbeli 

szöveghagyomány és az írásbeliség találkozásának jó példái.  Korábban lejegyzett  szövegek erre 

még nem helyeztek akkora hangsúlyt, mint az Acallamh meséi, mert a két kultúra fenntarthatónak 

tűnt egymás mellett. A 12. századig az ír szerzetesek által alapított kolostorok voltak az írásbeliség 

központjai. Habár Patrik 5. századi tevékenysége révén az írásbeliség meghonosodott Írországban, 

és  a  kezdeti  időkben  az  írásbeli  tudás  nyelve  a  latin  volt,  nagyon  korán,  már  a  6.  században 

megjelennek ír nyelvű bejegyzések is a kódexekben, majd a 8. századra elmondható, hogy az ír 

nyelvű betűvetés azonos értékű a latinéval. Számtalan pogány eredetű szöveget örökítenek meg írott 

116 Az általam használt változatban Caílte van folyamatosan jelen, Oisínnal alig találkozunk. Más változatokban inkább 
ő a főszereplő, és Caílte mutatkozik kevesebbet.

117 A mitológiai időszámítás a fiana bukását a 3. századra teszi. Patrik az 5. század közepén tevékenykedett. (Lásd: 
WELCH, R. 1996.)

118 Ha szkeptikusabbak vagyunk, akkor inkább 15. századiakat, hiszen a 12. századi szövegeket 15. századi kódexek 
őrizték meg, és feltételezhető, hogy a későbbi másolók is módosítottak az anyagon.
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formában is.  Sajnos ezek nagy része elveszett,  de későbbi kódexekben fennmaradt történetlisták 

alapján tudható, hogy mely történetek voltak ezek. A 12. században a régi szövegek lejegyzésének 

új hulláma kezdődik. Ebből az időből származnak a nagy kódexek, melyek a mitológiai, ulsteri és 

leinsteri  ciklusok fontos  meséit  megörökítik  az utókornak.  Valószínűleg ennek egyik oka a  12. 

században zajló írországi egyházi reform, melynek végére, a század második felére egyre másra 

jelennek meg az európai szerzetesrendek kolostorai  az országban, melyek modern,  hatékonyabb 

szervezettségük illetve normann főúri támogatóik nagyobb vagyonának a segítségével fokozatosan 

ellehetetlenítik  a  régi  ír  szokások  szerint  élő  kolostorok  életét.  Ennek  eredményeként  a  régi 

kolostorokkal  némileg  összefonódott  költői  rend  veszélyben  érezhette  a  mesterségét,  a 

megélhetését, és részben az írásba foglalással, részben propagandisztikusan átdolgozott szövegekkel 

őrizte eredeti pozícióit.119

Nagyrészt ennek eredménye az Acallamh is. A propaganda fő eszköze, hogy a nagy térítőnek 

tartott  Patrik személyében találják meg a régi szövegek szentesítőjét,  aki,  miután az őrangyalok 

révén mennyei megerősítést kap, nagy lelkesen hallgatja és jegyezteti le a régi történeteket. Patrik 

figurája  többszörösen  jó  választásnak  tűnt  a  szöveg  szerkesztője  szempontjából.  Patrik  az  ír 

kereszténység hagyományának legrégebbi szentje, tehát alapjaiban magyarázná meg érdeklődése a 

történetek fontosságát - figurájában rejlik az a lehetőség, hogy az ír kereszténység megalapozásához 

szükségesnek tartva a heroikus múlt ismeretét, Caílte és harcosai személyében megkeresztelésükkel 

meg is szentelje ezt a hagyományt. Másrészt a 12. században, éppen az egyházi reform kapcsán 

Patrik  politikai  jelentősége  megnőtt,  hiszen  az  egyházi  székhelyek  közül  Armagh  (az  armaghi 

püspökséget  a  hagyomány  szerint  Patrik  alapította),  az  O'Neilek,  a  legerősebb  ír  klán 

szállásterületén található püspöki székhely lett a többi felett álló legfontosabb egyházi központ.

A leinsteri történetek fontossága megnőtt a 12. század végétől, mert a fiana, mely a mesék 

szerint  gyakran küzdött  evilági birodalmakból  vagy másvilágból  érkező támadókkal szemben,  a 

normannokkal szembeni, egyébként szervezett kereteket nem öltő, ellenállás mitikus jelképévé vált. 

A helyzet paradoxona, hogy a leinsteri mondakör későbbi, 14-15. századi történetei a normannok 

révén  Írországba  hozott  új  irodalmi  formákkal  és  témákkal  gazdagodtak,  melyek  a  mondakör 

továbbélésének, mai napig tartó népszerűségének fontos segítői lettek120.

A lejegyzésre vonatkozó szövegek a kerettörténet elején:

119 Ní BHROLCHÁIN, M.  2009.
120 A trubadúr líra, a szerelmi románcok és az Artúr-mondakör történeteinek fő szállítói lettek a normannok, akiknek 

váraiban ugyanúgy működtek ír énekmondók, mint a kontinens felől érkező vándor francia, angol vagy okszitán 
költők. (Összefoglaló munkák: KNOTT, E.1960.; MURPHY, G. 1955.; MURPHY, Gerard, Acallam na Senórach, in: 
DILLON, M. 1968.; NAGY, J. 1985.)
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„Patrik  szertartást  végzett  és  énekével  az  Alkotót  dicsérte.  Megáldotta  a  Vörös  Orom 

Várát121,  ahol  Finn mac Cumaill  élt  valaha.  A vele  együtt  miséző  papok észrevették  Caíltét  és 

kíséretét.  A hatalmas emberek, az ősidők harcosai és óriási kutyáik láttán a szívükbe félelem és 

rettegés költözött. De Patrik, Calpurn fia, a Menny lazaca, a méltóság oszlopa, evilág angyala, az 

írek apostola, felállt, és meghintette szentelt vízzel az óriásokat, akiknek addig a pillanatig fejük 

körül  ezer  légiónyi  démon  röpködött.  A démonok  szétrebbentek  a  szélrózsa  minden  irányába, 

hegyek közé, szakadékokba és Írország legtávolabbi sarkaiba. Akkor az óriás emberek leültek.

- Barátom - szólította meg Patrik Caíltét, - mi légyen a neved? 

- Caílte vagyok,  Rónán fia Crundhúnak a fia122. Finn mac Cumaill rokonságához tartozom.

A papok még mindig döbbenten bámulták a harcosokat, hiszen közülük a legmagasabb is 

csak derekáig ért az óriásoknak, amikor azok ültek.

- Szeretnék valamit kérni tőled, Caílte - mondta Patrik. 

- Ha hatalmamban áll, teljesítem a kérésedet. Mondd, mit kívánsz! - válaszolta Caílte.

- Segítenél nekünk tiszta forrást találnunk a közelben, melynek vizével megkeresztelhetnénk 

Brega, Meath és Usnagh123 népét?

- Szíves örömest, nemes és igaz barátom - szólt Caílte. Kézen fogta Patrikot, és kéz a kézben 

kilépkedtek  a  várból.  A vár  kapujától  alig  kilenc  lépésre  kristálytiszta  vizű  forrásra  bukkantak. 

Bámulatos volt, milyen sűrűn nőtte körbe a csobogót a vízitorma és a sás. Caílte a víz láttán dalra 

fakadt124:

Ó, Tráig Dá Bán forrása, mily szépen csillognak a zsázsa hajtások;

Mióta nem tisztogatnak, elburjánzott körötted a sás.

Pisztrángok élnek partjaidnál, vaddisznók a rád boruló erdők rejtekében,

Szarvasok és pettyes szügyű veres őzborjak zsákmányként a közeli sziklákon.

121 A beszédes neveknél igyekszem visszaadni az eredetit magyarul.
122 Az ír hősi történetekben általános, hogy a szereplők apjuk fiaként (vagy lányaként) nevezik meg magukat, és 

időnként apjukat még nagyapjuk fiaként is meghatározzák. Erre nem csak a jó hangzás miatt volt szükség - bár ez is 
fontos eleme volt a mesélésnek és átöröklődött az írott szövegekbe is, hanem a szereplők történeti, áltörténeti 
kapcsolódásai miatt is, hiszen a történetek nagy része a mitikus történelem részét képezte: fontos genealógiai 
(családtörténeti) adatokkal szolgált a hallgatóknak.

123 Mindhárom terület Írország mitikus történeti felosztásában az öt tartomány közül a középsőhöz tartozott. Mindnek 
fontos szerepe volt az ír hatalmi kérdésekben, hiszen a középső tartományban uralkodott a mitikus nagykirály, az 
árd rí, ilymódon ezek a területek uralkodás szempontjából a legkiemeltebbek voltak. Más mitológiai történetekben 
ezeknek a helyeknek nagy jelentősége van a nagykirály életében. Patrik sem véletlenül akarja megtéríteni őket, 
hiszen az uralkodó (és területeinek) megtérítése a középkori ír szimbolikus gondolkodásban megfelelt az ország 
megtérítésének. Erről részletesen: BYRNE, F. J. 1973.; REES, A. & B. 1961.; MEEHAN, C. (2002.): The 
Traveller's Guide to Sacred Ireland. Glastonbury

124 Nem egyszerűen énekről vagy dalról van szó, hanem recitáló modorban előadott versről. Az 'éneket mondott' 
szókapcsolattal pontosabb a fordítása.
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Makkal telt ágak, halak a torkolatnál,

Gyönyörű szárba szökkent kontyvirágok, ó, erdei patak!

Innen indult a fiana, mielőtt a nemes Coinchennt megölték,

Amidőn Finn csapatát lemészárolták azon a reggelen, fenn a Mael völgyében.

Tőled indult a végső bánatra Fothad, a harcos, aki kedvelte a víg lakomákat,

amikor aztán sírjára lelt keleten, miután meggyilkolták a Clárach-i ütközetben.

Blaí is eljött hozzád, forrás, a szép beszédű Derg lánya,

hogy keseregjen, és siratókat énekeljen a Confaite-i csata után.

A sugárzó szépségű harcosok és kutyáik leöldösése után

Garad sírása űzte el kútfőd felett az éjszaka csendjét.

- Megérkezett már az étel? - kérdezte ezután Patrik.

- Igen - válaszolta Senach püspök.

Ideje  hát,  hogy elfogyasszuk vacsoránkat  -  mondta Patrik.  -  Lakassátok jól  ezt  a  kilenc 

embert is, a fiana utolsó életben maradt harcosait.

Püspökei,  papjai  és  zsoltárénekesei  megáldották  az  ételeket,  és  mindenki  ehetett,  ihatott 

annyit, hogy lelkük megteljék nyugalommal. Patrik akkor azt kérdezte:

- Jó ember volt ez a te urad, Finn mac Cumaill?

Caílte válaszként ezt a kis dicsérő verset mondta el:

Ha a fák hulló levelei aranyból lennének,

és a víz cseppjei ezüstből, Finn azokat is mind-mind elajándékozná.

- Mi tartott titeket életben ilyen hosszú időn át? - kérdezte Patrik.

- Igaz, tiszta szívünk, karunk ereje és állhatatos szavaink.

- Mondd csak, kedves Caílte, a házaitokban, ahol laktatok azokban a régi időkben, voltak 

nektek arannyal kivert ivó szaruitok vagy serlegeitek vagy kupáitok? - tudakolta Patrik.
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Háromszáz és tizenkettő volt Finn ivószaruinak a száma,

tengernyi sör fért el bennük a lakomákon.

- Ha ájtatos életünk megengedi, ha imáinkat nem felejtjük elmondani, ha a Menny és Föld 

Királyával  való  kapcsolatunkat  nem  zavarja,  nagy  örömmel  beszélgetünk  veletek,  jó  harcos  - 

mondta  erre  Patrik.  Caílte  újabb énekkel  válaszolt,  melyben felsorolta  a  nemes  urakat,  akikkel 

annak idején együtt mulatott, és egyenként megnevezte ivókupáikat is...

(...) 

[A vers eléneklése után]125

- Dicsőség és áldás rád, Caílte - mondta Patrik, - mert mind lelkünket, mind szellemünket 

megörvendeztetted. Mesélj még nekünk ezekből a csodás történetekből!

- Szívesen - felelte Caílte, - elmesélek bármit, amiről hallani szeretnétek.

- Voltak lovaitok és harci szekérrel harcoló csapataitok a fíanában?

(...)

[A fíana csodálatos lovainak megszerzéséről szóló történet után]126

-  Dicsőség  és  áldás  rád,  Caílte  -  mondta  Patrik.  -  Megörvendeztetted  lelkünket  és 

szellemünket,  még  akkor  is,  ha  [hallgatásod  miatt]  elhanyagoltuk  hitbéli  kötelességeinket,  és 

megfeledkeztünk az ima idejéről.

Azon a helyen maradtak éjszakára. Reggel Patrik magára kanyarította palástját, és hatvan 

pappal, hatvan zsoltár énekessel meg hatvan szent életű püspökkel a rétre vonult, hogy igaz hitbéli 

kötelességeiknek eleget tegyenek. Ott Patriknak megjelent Aibelán és Solusbrethach, két őrangyala, 

akiktől megkérdezhette, vajon a Menny és Föld Királyának kedvére való-e, hogy ő a fianáról szóló 

meséket hallgatja. Egyszerre válaszolt a két angyal:

- Kedves szent ember! Ezek az ősöreg harcosok meséiknek már csak egyharmadát tudják 

elmesélni  neked,  mert  emlékezetük  gyenge.  Írjátok  le  ékes  nyelven  könyveitekbe127 ezeket  a 

125 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:8.
126 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:11-13. 
127 Az eredetiben viasztábla szerepel. Viaszozott falapokat kötöttek egyebe bőr szíjakkal, ezek szolgáltak az írnokok 

számára „jegyzetfüzetként”. Tűszerű fém rudacskákkal írtak a viaszba. A fontos történeteket ezekre jegyezték le 
először, a kódexekben megőrzött szövegek már javított változatok. Ez a módszer nehezíti a szóbeliség nyomainak 
megtalálását, sok nyomot eltöröl (például ismétléseket, gondolkodást segítő töltelék szövegeket), amiből 
pontosabban lehetne az előadások formájára következtetni, hiszen az írott szövegeknél erősebben munkált a latin 
nyelvű irodalom szerkesztési elveinek való megfelelés, mint a hagyományosabb mintákat követő szóbeli 
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történeteket, hogy majdan hallgatásuk mind a nemes uraknak, mind a köznépnek örömet szerezzen.

Ezután  az  angyalok  eltűntek.  Patrik  elküldte  egyik  emberét  Caílte-hez,  és  kérte,  hogy 

embereivel együtt jöjjenek elébe.

(...)

[Caílte  harcosainak  a  felsorolása  következik,  apai  és  nagyapai  neveikkel, 

ragadványneveikkel]

- Tudod, miért kértelek, hogy jöjjetek, és beszéljetek velem? - kérdezte Patrik.

- Nem tudom - felelte Caílte.

-  Azért,  hogy az  egy igaz,  dicsőséges  Istennek,  Menny és  Föld  Királyának a  hitét  ti  is 

megkapjátok.

Patrik, az ír nép megtérítésének és megkeresztelésének vezetője e szavak után a krisztusi hit 

keresztvizével meghintette őket. Caílte ekkor lecsatolta pajzsát,  hogy megkeresztelkedésük miatt 

érzett örömében Patriknak ajándékozza az Arábiában készült hatalmas, lángoló vörös arany tömböt: 

- Ez volt az uram, Finn utolsó ajándéka, melyet most lelkem és az ő lelke üdvösségéért 

neked adok, Patrik - mondta. 

A derék vastagságú és ugyanolyan széles aranytömb Patrik középső lábujjától a válláig ért. 

Ennek a pajzsnak az aranyát használták fel később, amikor Patrik kézi harangját készítették128, és 

ezzel díszítették zsoltáros könyvének borítóját, valamint a misekönyvét is.

Patrik ekkor így szólt:

- Meséld el,  kedves Caílte, melyik volt a  fiana írországi vagy skóciai vadászatai közül a 

leginkább kedved szerint való.

- Az Arran szigeti vadászatokat szerettem legjobban - válaszolta Caílte.

- Az merre van? - kérdezte Patrik.

- A skótok és a piktek földjének határán - mondta Caílte. Trogan vagy Lugnasad129 idején 

három zászlóaljnyi emberünkkel szoktunk ott vadászni mindig, amíg meg nem hallottuk a kakukk 

hívó szavát Írország partjai felől. Nem ismerek más ahhoz fogható zenét, mint amit a hullámokról 

előadásoknál. (A viasztáblák használatához lásd: Ní BHROLCHÁIN, M. 2009:20. és 2. számú fénykép a 118. oldalt 
követően.)

128 A keresztény szerzetesek által használt kézi harangok az idő mérésének új formáját szimbolizálják a régi ír 
szövegekben. Formájuk inkább a kolompokéhoz hasonlított. Aranyból készült harang nem maradt fenn, anyaguk 
inkább bronz és vas volt. A szerzetesi irodalomban ugyanúgy, mint itt, a szabadosabb élettel szembeni rend 
szimbólumai. Ezt erősíti a misekönyv megemlítése is, mely a pogány gyakorlattal ellentétben írott formában 
rögzítette az ünnepek kötelező rituális rendjét. (Lásd: HUGHES, K. and HAMLIN, A. (1981.): Celtic Monasticism. 
New York; De PAOR, M. and De PAOR, L. (1964.): Early Christian Ireland. London, )

129 Augusztus elsején ünnepelték a régi Írországban. A Lugnasad név arra utal, hogy Lug isten ünnepe volt. Lug a 
mesterségek istene volt, de neve alapján (a 'fényességes'), a nap és a fény erejének téli megújulásához is köze volt. A 
történeti Szent Patrik az 5. században Lug kultusza ellen küzdött legtovább, de Írországban az ünnep sok eleme a 20. 
századig erősen pogány jelleget őrzött meg. Finn mac Cumall, a fíana vezetője Lug leszármazottja volt. (Lásd 
részletesen: MACNEILL, M. 1962.; valamint: REES, A. & B.1961.; MACCANA, P. 1993.)
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felrebbenő és a sziget partjain élő madárseregek énekelnek. 150 féle kék, zöld, sárga színekben 

pompázó madár élt ott. Caílte ezután ezt az éneket mondta:

(...)

[A sziget gazdagságáról szóló természeti költemény után]130

- Dicsőség és áldás rád, Caílte - mondta Patrik. - Örökké csodálunk téged és a történeteidet.

(...)

[Finn  mac  Cumall  intelmek formájában tanácsokat  ad  unokájának,  a  Mac Lugach nevű 

fiatalembernek, hogyan viselkedjen az életben. Finn-nek három adománya közül az az egyik, hogy 

aki megfogadja tanácsait,  szerencsés lesz.  A tanácsok versbe szedett elrecitálása131 után lelkesen 

kiált fel Patrik.]132

- Dicsőség és áldás rád - mondta Patrik, - mert nagyszerű történetet mondtál nekünk. Hol 

van Broccán, az írnokunk?

- Itt vagyok, szentéletű atyám - szólt Broccán.

- Fogd a könyvedet133, tintatartó szarudat, tolladat, és jegyezd le ezt a történetet!

Broccán azonnal így tett.

(...)

[Finn egy másik unokája, Oscar egy következő történet hőse, melyben Caílte azt meséli el, 

hogyan aratta első győzelmét Oscar. A vers után Patrik lelkendezik, majd újra utasítja Broccánt.]134

- Dicsőség és áldás rád, Caílte - mondta Patrik. - Hol van Broccán? Írja le a történetet, hogy 

eljövendő idők urait is szórakoztathassa majd!

Broccán leírta a történetet.” 

130 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:13.
131 Caílte Finn szájába adja a verset a saját meséjén belül, tehát az éneklő beszédet most ő produkálja, azaz 

megszemélyesíti Finnt.
132 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:20.
133 Itt most tényleg 'könyv'-et mond Patrik.
134 DOOLEY, A. & ROE, H. 1999:34.
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7. A kutatás további lehetőségei

A  dolgozat  helyenként  vázlatos.  Többször  nem  jutottam  tovább  a  kérdések 

megfogalmazásánál,  jelenleg  több  kérdésre  nem  tudok  megnyugtató  választ  adni.  A  téma 

szerteágazó: ha részletekbe menően vizsgálnánk a különböző aspektusokat, sokkal árnyaltabb képet 

lehetne  kialakítani  a  középkori  ír  énekmondókról.  Egy-egy  problémakört  érdemes  lenne 

részletesebben is megvizsgálni. Számos lehetőség rejlik még a középkori ír képi ábrázolások és a 

korabeli történetek behatóbb vizsgálatában. Maga az ír anyag is kínál értelmezési lehetőségeket, de 

a  más  kultúrák  énekmondói,  előadói  gyakorlatával  való  összevetés  is  érdekes  párhuzamokra 

hívhatná fel a figyelmet. 

Egyelőre alig valami derült ki az előadók által használt gesztusokról, a mimikáról, a test 

használatáról, a hanghordozásról. Ezt a területet segítheti az orális előadási szokások utóbbi időben 

egyre részletesebb kutatása.

Létezett  egyfajta  nemzetköziség  a  mulattatók  közt  is,  könnyebben  talált  közönségre  a 

szöveghez kevésbé kötött zsonglőr, bohóc, mimus, talán még a fingóművész is. A reneszánszban 

újjászülető európai színház előzményeit nemcsak a vallásos drámákban, hanem egyéb mulattatási 

formákban is meg lehet találni. Ennek a kutatásnak Angliában komoly eredményei vannak, például 

Richard Southern vagy Glynne Wickham munkásságában, újabban a torontói egyetem által kiadott 

REED sorozat (Records of Early English Drama) tűnik a leggazdagabb kincsesbányának a nem 

színházi előadói szokások vizsgálatához is. 

Az ír  bárdi  költészetre  hatást  gyakorolt  a trubadúr költészet.  A trubadúrok munkásságát, 

beleértve  a  technikai  részleteket  is,  különösen  a  szöveg  és  a  zene  kapcsolatát,  alaposabban 

megvizsgálták már, mint az ír költőkét. Itt is adódhatnak olyan párhuzamok, melyek alapján sok 

minden megvilágosodhatna az ír gyakorlatból.

Nagyon  keveset  tudunk  a  középkori  nem  arisztokratikus  kultúra  írországi  változatáról. 

Érdemes lenne az ehhez vezető utakat is megtalálni, hiszen vannak arra utaló jelek, hogy a kultúra 

népi változata legalább olyan színes lehetett, mint az udvari. MacConglinne története erre enged 

következtetni.

A  mitológiai  történetekről,  történeti  szövegekről,  genealógiákról,  dindshenchasokról,  a 

bárdkölteményekről,  elsősorban  az  alkalmazók  dicsőítésére,  siratására  készített  szövegek 

többségéről, illetve a fiana harcosairól szóló balladákról feltételezhető, hogy előadásra készültek. A 
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12. században bukkant fel a lovagregény nyomán a kalandos hőstörténet Írországban is, kedvelt 

típus lett, legszebb változatai a 14. századtól születtek meg. Alan Bruford fontos cikkében az új 

típusú hőstörténetek (a cikkben romantikus történeteknek hívja őket) definícióját adja, eszerint az ír 

nyelven a 12. és a 19. század között leírt olyan prózai történetek, amelyek az ulsteri, a leinsteri és a 

mitológiai  ciklusok  valamelyikének  tematikájába  illeszkednek,  esetleg  a  korai  ír  királyokról 

szólnak,  vagy  az  Arthur  mondakör  szövegei  közé  sorolhatók,  és  születésük,  használatuk, 

lejegyzésük idején nem történeti szövegként vagy allegóriaként kezelték őket. Szerkezetük hasonló 

a  lovagregények  szerkezetéhez:  epizodikus  kalandok  sorozata  idegen  országokban  (néha  a 

másvilágon), melyeket keresés, kaland (quest) fűz össze. Ezeknek a történeteknek a kései változatai, 

amelyek  a  költői  rend  széthullása  után  keletkeztek,  időnként  nyelvükben  gyengébbek,  mint  a 

virágkor  idején  születettek,  és  sokszor  megjelennek  bennük  népmesékből  kölcsönzött  elemek 

(BUFORD, A. 1963:1-4.). Több közülük megtalálható a 19-20. századi mesemondók repertoárjában 

is. Itt mindenképpen található folytonosság a hivatásos udvari szövegmondó, szövegalkotó, az ő 

árnyékában élő,  alig ismert,  nem minden esetben tanulatlan vándor előadók és a 19-20. századi 

mesemondók előadásmódja között.  Az azonos vagy hasonló szöveganyag persze nem biztosíték 

arra, hogy ezeket a történeteket azonos módon adták is elő. Az előadói praktikák folytonosságát 

ugyan jelen esetben nehéz bizonyítani, de feltételezhetünk azonos előadói technikákat, melyek a kor 

és a körülmények változásával sem tűntek el a mesemondói gyakorlatból.

Érdemes  lenne  részletesebben  megvizsgálni  a  mesemondók  előadási  technikáit,  hiszen 

(főleg az utóbbi időben) ezek sokkal jobban dokumentáltak, mint az középkori előadási gyakorlat. 

Terry Gunnell 2006-os cikkében kifejti azt a véleményét, hogy a mesemondói előadásokat sokkal 

inkább színházi nézőpontból kellene vizsgálni, hiszen a mese előadásának csak egy pici részlete a 

szöveg, ami eddig a kutatások középpontjában állt. Sokkal fontosabb Gunnell szerint az esemény, 

amikor a mese a közönség előtt, a közönség aktív jelenlétében megszületik (GUNNELL, T. 2006.). 

A mesének erre az aspektusára már Kovács Ágnes és Dégh Linda is felfigyelt, az első komolyabb 

összefoglaló  cikket  a  mesemondók  színészi  eszközeiről  Sándor  István  írta  (DÉGH,  L.  1969., 

SÁNDOR,  I.  1979.).  Az  ír  mesemondás  hagyományának  eddigi  legteljesebb  összefoglalását 

Georges  Zimmermann  végezte  el,  aki  azonban  az  előadási  technikák  közül  leginkább  a 

szövegalakítással,  a dramaturgiával foglalkozik,  a színészi eszközökre kevesebb figyelmet fordít 

(ZIMMERMANN, G.  D.  2001.).  A közelmúltban  megvizsgált  mesemondói  eszközök alapján  a 

Bruford  által  vizsgált  szövegcsoport  segítségével  óvatosan  következtetni  lehetne  a  középkori 

előadói hagyomány sok aspektusára.

A mesemondói hagyomány színházi szempontú vizsgálata önmagában is fontos, ráadásul a 

mesemondásnak új divatja van, amely gyakran ugyanolyan félreértésekkel van tele, mint amilyen 
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félreértések  megmozgatták  az  emberek  képzeletét  a  romantika  idején  az  énekmondókkal 

kapcsolatban. Az Egyesült Államokban már régóta divatosnak számító élő, színpadi mesemondás 

már  Európa  több országában is  egyre nagyobb tömegeket  mozgat  meg (Edinburgh-ban például 

önálló mesemondó színház is működik), és Magyarországon is vannak a divat elharapózására utaló 

jelek.  Nálunk  egyelőre  az  iskolai  mesemondó  versenyeken  találkozunk  a  jelenséggel.  A 

mesemondás,  csoportépítő  erejének  szlogenjével  színpadi  műfaj  lett,  mint  a  népzene.  Lehet 

kulturáltabban  és  kevésbé  kulturáltan  művelni.135 Mindenképpen  érdemes  behatóbban  vizsgálni, 

mert  több  színházi  formában  is  megjelenik  (alkalmazzák  bábszínházak  -  szellemesen: 

Márkuszínház,  bábokat  is  használó  mesemondók,  mint  Écsi  Gyöngyi  és  gyermekszínházi 

produkciók).

Külön kihívást jelent az ír zenei előadói szokások vizsgálata. Keveset tudunk a hivatalosan 

is  elfogadott  zenészekről  (leginkább  a  hárfásról  és  az  egyházi  zenéről),  de  a  kép  azt  mutatja, 

ugyanúgy, mint az irodalom vagy az egyéb előadói műfajok esetében, hogy létezett egy gazdag, 

nem udvari zenei kultúra is, sőt, talán sokkal szélesebb körben ismert és alkalmazott előadók voltak 

a népi mulatságok zenészei. Nem valószínű, hogy a 17. századig ez a két világ túlságosan távol állt 

egymástól. Pontosabb lenne a kép, ha meg tudnánk idézni azoknak az előadóknak a tevékenységét, 

akik mind a két közegben elfogadottak voltak.

Nem foglalkoztam a tánccal.  Nem tudok olyan hivatalos személyről,  aki  a  tánc hivatott 

tanítója,  felvezetője  lett  volna  az  ír  udvarokban,  holott  léteztek  táncmulatságok,  bár  ezek 

valószínűleg sokkal nagyobb változatosságot mutatnak a nem udvari környezetben. Az utazók már a 

középkorban említik a virtuóz ír zenészeket, akiknek gyors dallamaihoz gyors táncokat jártak az 

emberek. A táncot igazán akkortól ismerjük, amikor megjelennek a táncmesterek, akik az új divat 

szerinti táncokat tanítják. Ezek a barokk quadrille népies változataiként ma is az ír népi táncok nagy 

részét  teszik  ki.  Mi  volt  ez  előtt?  Miért  volt  szükség  a  táncok  „lecserélésére”?  Civilizatorikus 

törekvés eredményeképpen változott meg a teljes tánckultúra?136 

Érdekes kutatási terület lehet a hagyomány félreértelmezett felújításának vizsgálata, hogy 

135 Az  iskolai  gyakorlatban  sokszor  ugyanúgy  tanítják  meg  a  gyerekeknek  a  könyvből  vett,  már  amúgy  is 
„irodalmiasított” meséket, mint az óvodában a verseket. Mesterségesen ható deklamáló stílusban, rossz hangsúlyokkal, 
papírízűen.  Ennek  veszélyeire  Raffai  Judit  külön  felhívja  a  figyelmet  (RAFFAI  J.  2004.,  74.  skk.)  Igaz,  hogy a 
mesemondóknak van egy külön mesélésre használt hanghordozása, de ez a jó mesélőknél megőrzi a természetes beszéd 
jellegzetességeit. Ez a mesei hanghordozás is a mesei helyszínre és a mesei időre irányítja a figyelmet, semmi köze az 
üres, értelem nélküli gépies deklamáláshoz - a mesemondók egyik legkifinomultabb előadói eszköze. 
136 „Rudolf zur Lippe például a reneszánsz és a barokk táncokat elemző monográfiájában bemutatta, hogy az udvari 

ünnepek, az etikett, a mozgáskultúra és a művészet eme érintkezési pontján, az emberi test társadalmi kapcsolatokba 
ágyazása és a mozgások, csoportkoreográfiák geometrizálása révén a XV-XVIII. század szintén az emberi természet 
felett kialakítandó újféle uralomra tört.” KLANICZAY, G. 1990:72. Ez a gondolat Írország angol meghódítása révén 
még erősebb megfogalmazásnak tűnik.
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hogyan épül bele a nemzeti önképbe, mint a dicső régi hagyomány őrzője, hogyan bolondítja meg 

az európai kultúrát  a 18. századi elképzelt bárd figurája,  és hogyan él tovább az oktatásban, az 

átlagember kultúrájában, a hazafias irodalomképben. 
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Bibliográfia

Személyes előszó a Bibliográfiához (Köszönetnyilvánítás)

A Bibliográfiában olyan könyveket és folyóiratcikkeket tüntettem fel, amelyeket közvetlenül 

felhasználtam  a  dolgozat  írásához,  ötletet  merítettem  belőlük,  segítettek  egyes  problémák 

megvilágításában vagy idéztem őket. A dolgozat témájának megszületésében azonban több olyan 

olvasmány-, illetve egyetemi előadásélmény is munkálkodott, amelyeket közvetlen módon ugyan 

nem használtam fel a szöveg végső változatának a megszületésénél, de amelyek nélkül ez az írás 

nem születhetett volna meg.

Ifjúkori olvasmányélményeim közül Szerb Antal A Pendragon legenda, Az utas és holdvilág 

illetve a Szerelem a palackban című művei ébresztették fel elsőként az érdeklődésemet a keltáknak 

tulajdonított gondolkodás iránt. Az Arthur mondakört Terence Hanbury White Üdv néked, Arthur 

nagy király! című regénye alapján szerettem meg. Az ír népmesék világával a Dégh Linda által 

szerkesztett Világjáró királyfi kötetben, majd Jeremiah Curtin, James Stephens, Padraic Colum, P. 

W. Joyce, Lady Gregory és William Butler Yeats mesegyűjteményeiben, tudományos elemzésükkel 

pedig  Honti  János  Válogatott  tanulmányaiban találkoztam először.  Írországban első alkalommal 

csak  képzeletben  jártam.  Ebben  a  képzeletbeli  utazásban  James  Joyce  Ifjúkori  önarckép  című 

munkája volt legnagyobb segítségemre 17 évesen, aztán a Kabdebó Tamás által szerkesztett Tört 

álmok  című  versantológia.  Kardos  Tibor  és  Székely  György  munkái,  különösen  a  Középkori 

kultúra, középkori költészet és A színjáték világa keltette fel a figyelmemet a középkori színházi és 

előadói kultúra (ez utóbbiban Székely György szavával élve - a preteátrális elemek) iránt. A kelta 

mitológiát  tárgyaló  tudományos  művekhez  legkorábban Kabdebó Tamás  személyes  segítségével 

juthattam. A költői szerep mibenlétével (sok mindenki más mellett leginkább) József Attila, Radnóti 

Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Rainer Maria Rilke és Parti Nagy 

Lajos versein, Géczi János személyes közlésein túl Lázár Ervin Berzsián és Dideki című meséjét 

olvasva szembesültem. A varázstudomány képviselőinek, a jó és rossz mágia küzdelmének témája 

népmese  élményeken  kívül  W.  Shakespeare  Macbeth,  Szentivánéji  álom  és  A  vihar  című 

drámájában, majd ez utóbbi Frances A.Yates által írt elemzésében illetve Ottfried Preussler Krabat a 

fekete malomban című regényében,  a karneváli  világ pedig E.  T.  A. Hoffmann írásaiban,  aztán 
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Mihail Bulgakov Mester és Margaritájában nyűgözött le először. 

Egyetemi tanáraim közül köszönettel tartozom különösen Horváth Ivánnak, a pécsi Janus 

Pannonius  tudományegyetemen  1985/86-ban  tartott  középkori  témájú  tutori  órái  miatt,  Kisbali 

Lászlónak, akinek művelődéstörténet előadásai legerősebben befolyásolták szakmai érdeklődésem 

irányát, Horányi Özsébnek, aki a kommunikáció és a szemiotika rejtelmeibe igyekezett bevezetni 

pécsi egyetemi tanulmányéveim alatt és Szépe Györgynek, aki először szavazott bizalmat nekem a 

tudományos  kutatás  felé  vezető  úton.  Krokovay  Zsolt  segített  abban,  hogy  elnyerhessem  az 

Írországba szóló másfél éves Tempus ösztöndíjat. Ösztöndíjasként a Corki egyetemen 1992-1993-

ban Pádraig Ó Riain és Máire Herbert kelta mitológia- és középkori művelődéstörténet előadásai 

hatottak  a  legerősebben  gondolkodásomra.  Az  ír  nyelv  ismeretébe  Isobel  Ryan  vezetett  be.  A 

hagyományos ír zene történetéről Micheál Ó Suilleabháin előadásain hallottam először részletesen, 

az  ír  népzene  anyanyelvét  pedig  Mary  Mitchell  furulya  óráin  tanulhattam meg.  Nagyon  hálás 

vagyok  Csikós  Dórának  és  Pődör  Dórának,  akik  az  alapvető  tudományos  cikkekhez  való 

hozzájutásomat segítették.

A dolgozat  létrejöttében  az  SzFE doktori  iskolájában  különösen  nagy segítségemre  volt 

tanácsaival  Karsai  György és  -  szakmai  észrevételeivel  a  Kutatásmódszertan  órákon  -  Jákfalvi 

Magdolna.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a szövegek szerzőinek és,  nem utolsósorban, a 

gondolkodásomat formáló hozzátartozóimnak, tanáraimnak.
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