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Published in Feasta 68/1 (2015), 13–14 

AG TÓGAINT AR CHLOCHA MULLAIGH NA LITRÍOCHTA 

MEIDHBHÍN NÍ ÚRDAIL 

Sheol an Dr Meidhbhín Ní Úrdail, Ceann na Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile 
Baile Átha Cliath, an t-úrscéal is déanaí le Darach Ó Scolaí in ‘La Cave’, Sráid Áine 
Theas, Baile Átha Cliath 2, ar an 8 Nollaig 2014. 
 
 

léisiúr ó chroí agus ónóir phearsanta domsa is ea é an t-úrscéal is déanaí le 
Darach Ó Scolaí, Na Comharthaí, a lainseáil anseo anocht. Féadaim a 
dheimhniú go bhfuil arís seod eile litríochta curtha ar fáil ag an bhfear ildánach 

seo a rug an chraobh leis sa bhliain 2007 nuair a bhuaigh sé duais Oireachtais don 
gcéadúrscéal aige An Cléireach. Tá a fhios san agaibh ar fad, gan dabht, agus tá a 
fhios agaibh chomh maith go bhfuil i measc na saothar eile próis againn uaidh Feis 
Tigh Chonáin (2000) agus An Ceithearnach Caolriabhach (2002). Aithinsintí is ea 
iad seo ar Feis Tighe Chonáin Chinn tSléibhe agus Eachtra an Cheithearnaigh 
Chaoilriabhaigh, dhá scéal próis a bhaineann le genre na scéalta rómánsaíochta 
Gaeilge agus atá tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní ón seachtú, ón ochtú agus ón 
naoú céad déag in Éirinn agus in Albain. Ag cuimhneamh dúinn, mar sin, ar an méid 
sin ar fad, leabhar na hoíche anocht san áireamh, ba mhaith liomsa aitheantas a 
thabhairt don tuiscint shoiléir ón taobh istigh agus don mbreithiúnas meáite, 
údarásach, dá réir, atá ag Darach Ó Scolaí ar phrós comhaimseartha na Gaeilge. Go 
deimhin, ní miste liom tagairt don áiteamh stuama a dhein sé le déanaí ar Tuairisc.ie. 
Thagair Darach ansan, mar shampla, don bhfreagracht as próiseas na 
foilsitheoireachta is ceart d’Oireachtas na Gaeilge a thuiscint. I measc na bpointí 
fuaimeantúla ón bhfear féin — údar, buaiteoir duaise ón Oireachtas agus foilsitheoir 
— bhí an méid seo: 
 

Cé gur cinnte go bhfuil tionchar dá réir ag Comórtais Liteartha an Oireachtais ar 
a bhfuil á fhoilsiú i nGaeilge, caithfear a admháil freisin go bhfuil baint ag na 
comórtais chéanna le bearnaí atá san ábhar léitheoireachta atá againn. Is é sin le 
rá, na cineálacha leabhar nach bhfuil comórtas ann dóibh i gComórtais an 
Oireachtais, is fíorbheagán acu atá á scríobh. 
(http://tuairisc.ie/easpa-tainte-gcomortais-oireachtais-2/) 

 
Agus, leanann ansan ceisteanna díreacha Dharaigh ar a léitheoir: 

 
Cén fáth, cuir i gcás, nach bhfuil leagan nua-aimseartha den Táin againn i 
nGaeilge? Nó cén fáth nach bhfuil cuimsiú déanta ar na scéalta Fiannaíochta, 
mar atá déanta leis an Artúraíocht agus leis na scéalta Lochlannacha? Agus, … 
cén fáth nach bhfuil leaganacha próis de na seanscéalta ann do dhéagóirí? Tar 
éis an tsaoil, nach iad seo clocha mullaigh na litríochta Gaelaí? 
(http://tuairisc.ie/easpa-tainte-gcomortais-oireachtais-2/) 

 
uigeann Darach Ó Scolaí go maith, dar ndóigh, an brú atá ar an scríbhneoir 
comhaimseartha Gaeilge fuint de réir na mine agus genre scríbhneoireachta a 
roghnú a bhfuil duais aitheanta ag gabháil leis, ach is go díreach ar chlocha 
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mullaigh den sórt dá dtagraíonn sé anseo is mian leis féin tógaint. Bhreac sé an méid 
sin amach go hálainn i gcaint dar teideal ‘Cuimhne agus Díchuimhne’ ar Léacht Uí 
Chadhain na bliana seo sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath (9 Deireadh 
Fómhair). Tá a chruthúnas breise sin curtha ar fáil anois aige do phobal 
léitheoireachta na Gaeilge san úrscéal is déanaí óna pheann atá á cheiliúradh anseo 
anocht. 
 

onaránach cruthanta is ea an phríomhphearsa, Jó, duine atá gofa de bheith ‘ag 
faire na gcomharthaí. I bhfad siar’ (lch 41). Bíodh is go bhfuil an leabhar 
suite in Éirinn, i bPáras agus sa Tuirc sna blianta 2008-09, cuireann Jó ar a 

shon san laoch an scéil rómánsaíochta Ghaeilge i gcuimhne dhomsa — laoch uilíoch a 
chaitheann a chuid ama ag taisteal ina Thír fo Thuinn phearsanta féin agus é ag 
iarraidh ‘máistrí níos fearr a aimsiú’ (lch 44) a shaorfadh é ón gciapadh saoil a 
d’fhulaing sé go dtí seo agus a stiúródh é i dtreo a dhualgas bunaidh mar dhuine de 
phór na nGiollaí Rí ó thús aimsire anall. Tá lón machnaimh sa léargas a thugann an t-
úrscéal don léitheoir ar bhuncheisteanna fealsúnachta ar nós cad is saoirse ann, cad is 
umhlaíocht ann, cad is cinniúint ann, agus, go deimhin, cad is fíorghéillsine ann?  
 

 measc na máistrí seo nach foláir le Jó dul sa tóir orthu, ní miste liom tagairt do 
dhuine amháin acu as cuid a haon den úrscéal, mar atá Dodéara, giolla a 
chruthaigh cad é dílseacht a bhí aige dá rí Lughaidh Mac Con (alias Mac Con). Is 

amhlaidh a d’iarr Dodéara ar Mhac Con an choróin a bhí á caitheamh aige a thabhairt 
dó féin le caitheamh chun a rí agus a mháistir a cheilt ar an namhaid, Eóghan Mór, Rí 
na Mumhan:  

 
Comh-mhéid agus comh-aoirde agus comh-chosmhail an bheirt i dtreo nár 
dheacair do dhuine acu é féin do chur i riocht an duine eile. Ach nuair a bhí an 
mionn óir ar cheann Dodéara, agus an éideadh uime ní aithneochadh aoinne ná 
gur b’é Lughaidh Mac Con é. Do thosnaigh an cath. Do troideadh go dian ar 
gach taobh. Chonnaic Eoghan Mór, dar leis, Lughaidh Mac Con agus a mhionn 
óir ar a cheann agus é ag bualadh agus ag leagadh go tiugh agus go tréan. Thug 
Eoghan aghaidh air. Do throideadar. Do thuit fear an mhinn óir. Annsan do 
chonnaic Eoghan nár bh’é Mac Con a bhí ar lár aige ach Dodéara. (lch 22) 

 
Anois, don té arbh ait leis blas Muimhneach a bheith ar an sliocht próis seo, bheadh 
an ceart aige, mar is amhlaidh atá anseo againn sliocht focal ar fhocal as téacs dar 
teideal Lughaidh Mac Con, leagan Nua-Ghaeilge leis an Athair Peadar Ó Laoghaire a 
chuir an scoláire Gaeilge Eleanor Knott in eagar sa bhliain 1914. Tá téacs an Athar 
Peadar féin bunaithe ar cheann de ‘chlocha mullaigh na litríochta Gaelaí’ (i bhfocail 
Dharaigh a luas ó chiainibhín), is é sin Cath Maighe Mucraimhe. Is féidir bunús an 
scéil próis áirithe seo a rianadh siar amach go dtí an naoú céad — go deimhin tá an 
chuma air go dtéann cuid dá fhoinsí chomh fada siar, b’fhéidir, le 700.1 Dhein scéal 
rómánsaíochta de Cath Maighe Mucraimhe in imeacht aimsire agus bhí an-iarraidh in 
Éirinn air san ochtú agus sa naoú céad déag. Tá an sliocht as téacs an Athar Peadar 
sníomhtha isteach go hálainn sa chuid sin de Na Comharthaí inar léir go bhfuil an 
príomhcharachtar, Jó, ag tosnú amach ar a lorgaireacht phearsanta nuair a bhí, ina 
fhocail féin, ‘scéal Mhic Con ag cúrsáil trí m’intinn’ (lch 23). 

                                                
1 Máirín O Daly (eag.), Cath Maige Mucrama. The Battle of Mag Mucrama. Irish Texts Society 50 
(1975), 18. 
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s leor an méid sin féin, is fíor, mar chruthúnas nach ag saothrú in vacuo, beag 
beann ar thraidisiún ársa saibhir scríbhneoireachta, atá údar leabhar na hoíche 
anocht. Éiríonn leis, dar liom, cuid den traidisiún san a ionramháil agus a shníomh 

isteach go cliste ina chuidse cumadóireachta. Mórphribhléid is ea í, mar sin, gur 
iarradh ormsa thar cheann phobal léitheoireachta na Gaeilge gaisce Dharaigh Uí 
Scolaí a thréaslú leis agus an leabhar is déanaí uaidh, Na Comharthaí, a fhógairt a 
bheith seolta. 
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