EEN IERSCH KETTINGSPROOKJE
DOOR A. G. VAN HAMEL
In den zomer van 1926 hoorde ik door een jong onderwijzer, afkomstig uit het westen van het graafschap Cork 1),
een sprookje vertellen, dat te;stond door zijn bijzondere
litteraire eigenschappen mijn aandacht trok. In tegenstelling
tot den eenvoudigen en zakelijken verteltrant, die de moderne
lersche volksverhalen kenmerkt, droeg dit door de gezwollen.
heid der woordkeuze en het stereotype van den opbouw het
karakter der sprookjes uit den bardischen tijd. Bij navraag
bleek het sprookje afkomstig te zijn van een oud man, die
eenige jaren geleden gestorven was, en uit wiens mond mijn
zegsman het gehoord had. Het was moeilijk geweest den man,
die onduidelijk sprak, te verstaan; zijn tempo was zeer snel
geweest, en bij een langzamer tempo of bij onderbreking
zou zijn geheugen hem in den steek hebben gelaten. Dientengevolge is de tekst, waarover ik thans beschik, niet volmaakt. Het is onmogelijk een volkomen geheel te krijgen,
zonder de overlevering door een aantal conjecturen te ver·
beteren. Het schijnt echter van belang dit sprookje aan de
vergetelheid te onttrekken. Voor zoover ik kon nagaan, is
nergens in Ierland een variant opgeteekend, en ook aan de
deskundigen daar te lande bleek het niet nader bekend te
zijn. Ondanks het onbevredigende in den tekst is het derhalve
gerechtvaardigd voor dit unicum de aandacht te vragen, te
meer nu ik meen in een enkel opzicht er nieuw licht op te
kunnen werpen.
1) De heer Micheál ua Luasaigh, die mij zeer verplichtte door zijD
hulp bij het opstellen no den tekst.
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Het sprookje bestaat uit een inleiding, een middengedeelte
en een staart. Zooals gewoonlijk heeft de staart met den
eigenlijken inhoud geen nader verband. Hij dient slechts om
het nonsensicale karakter van het geheel, dat het recht geeft
op een plaats onder de "Leugensprookjes", te bekronen. De
staart luidt: "Dit is mijn verhaal, en als het leugen en bedrog
is, dan zij het zoo. Ik heb het noch gemaakt noch uitgedacht,
en ik heb er niets voor gekregen dan schoenen van papier
en kousenbanden van dikke melk, en die heb ik al lang
versleten". Deze staart is in vele sprookjes aan te wijzen en
bevat een toespeling op een bekend leugensprookje 1.)
De inleiding draagt een geheel ander karakter. Hier is het
juist de bedoeling, om, door het verhaalde aan een historische gebeurtenis vast te knoopen, den schijn van betrouwbaarheid te wekken en de aandacht te spannen. Om dit
laatste te bereiken werkt in het bijzonder de dateering in den
tijd van den Jerschen hongersnood der jaren 1846-1853
mede. Bij hen, die de verschrikkingen van dien tijd zelf
hebben gekend, bestaat een begrijpelijke neiging om aan
jongeren erover te vertellen, terwijl het bij laatstgenoemden
aan belangstelling voor dit onderwerp nimmer ontbreekt. Voor
het overige kan de keuze van een inleiding over den grooten
hongersnood van het midden der XIXe eeuw bevorderd zijn
door het veelvuldig voorkomen van het hongersnood-motief
ter inleiding van sprookjes, vooral die, waar de held bij den
a'a nvang de wijde wereld in trekt. Misschien had ons sprookje
eenmaal zulk een algemeene hongersnood.inleiding.
De woorden der inleiding luiden aldus: "Een aantal jaren
geleden, in den tijd van den hongersnood, woonde in het
zuiden van Ierland een echtpaar, dat tien kinderen had. Het
leven was zwaar voor die arme stakkers. Het viel hun moeilijk zich het noodige voedsel te verschaffen, zonder nog te
denken aan pacht of belasting".
1) Zie Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, No . 1880 (F. F. C, 3,62) ,
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Bij deze inleiding, die de algemeene situatie moet schilderen, sluit nu het middengedeelte aan, waar verteld wordt,
hoe het armoedig gezin op zekeren dag met veel moeite
zijn ontbijt verovert. Een eerste zin deelt in eenvoudige
bewoordingen mede, dat de vader erop uit gaat, om te trachten in het noodigste te voorzien_ Wannneer hij nog niet ver
gegaan is, komt hij Meacanán tegen, zegt daarop de tweede
zin. Over de beteekenis van dit woord kon mijn zegsman
mij geen nadere inlichtingen geven. De oude man "grijpt nu
Meacanán beet, brengt hem een duw, een slag, een stoot en
een ruk toe, doch het mislukte hem Meacanán te duwen, te
slaan, te stooten of te rukken. Daarop schudt hij het hoofd
en roept om hulp. Nu komt de eerste zoon (" Eenman")
naar buiten.
In dit eerste gevecht van den vader met Meacanán vertoonen zich reeds de elementen, die in het vervolg de schakels
van de ketting zullen vormen . Dat zijn de vier telkens terugkeerende formules. waarin achtereenvolgens het beetgrijpen ,
de worsteling, de mislukking en het zoeken van hulp beschreven worden. Door het parallellisme en de alliteratie worden
zij als onveranderlijke bestanddeelen van het sprookje gekenmerkt. Maar eerst bij het tweede gevecht, dat van den vader
samen met Eenman tegen den geheimzinnigen vijand, komen
zij tot volle ontplooiing .
. Wanneer Eenman het terrein bereikt heeft, grijpt hij den
vader vast, en de vader weer Meacanán. De strijd en de
mislukking worden in dezelfde allitereerende bewoordingen
beschreven als bij de ontmoeting van den vader alleen met
den tegenstander. Maar het zoeken om hulp wordt nu ook
in een minder eenvoudigen, bardischen vorm medegedeeld :
"Zij schudden hun hoofden en zij roerden hun kaken, en zij
zonden in weeke kreten duizend schreeuwen de landerijen
in, om meer hulp en bijstand te zoeken voor het meesleepen
van Meacanán. Daar komt Tweeman naar buiten. Tweeman
grijpt Eenman beet, Eenman den Vader en de Vader Meacanán " .
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De strijd, de onbevredigende afloop, het hulpgeroep en
het verschijnen van den volgenden zoon worden in de
nieuwe episode, waarin de vader vergezeld van twee zijner
kinderen het tegen Meacanán opneemt, geschilderd in een
woordelijke herhaling van de bij het voorafgaande treffen
gebruikte formules. En zoo gaat het voort. Alleen wordt de
reeks helpers steeds langer, wanneer na Eenman en Tweeman achtereenvolgens Drieman, Vierman, Vijfman, Zesman ,
Zevenman, Achtman, Negenman en Tienman in de gebeurtenissen ingrijpen. Maar ook met den bijstand der tien zonen
is' de overwinning niet te behalen.
Het laatste hulpgeroep brengt eindelijk het oude moedertje
naar buiten. Zij grijpt Tienman vast, deze weer Negenman,
en zoo voort. Zij brengen Meacanán den reeds elf maal
genoemden duw, slag, stoot en ruk toe, en nu dan ten slotte
met goed gevolg. De formule van de mislukking wordt niet
meer , herhaald, doch in plaats daarvan treedt thans de eenvoudige mededeeling: "En het was Gods wil, dat zij hem
(d . i. Meacanán) met zich meenamen". Daarbij sluit dan
onmiddellijk de reeds genoemde staart aan.
De voordracht van het beschreven sprookje, dat vermoedelijk dienen moet om kinderen zoet te houden, kan niet
rad en eentonig genoeg zijn 1). Door den stijl van het middengedeelte, met zijn opmerkelijken woordenpraal in de formules
voor de worsteling, de mislukking en het zoeken van hulp,
verraadt de tekst zich als afkomstig uit den tijd, toen de
bardische tradities nog leefden . Hoewel de inhoud natuurlijk
een veel hoogeren ouderdom heeft, moet toch ook de overgeleverde vorm op zijn laatst uit de achttiende, waarschijnlijk
reeds uit de zeventiende eeuw stammen. Vroeger zou ik het
niet durven dateeren , daar taalvorm en woordgebruik, voor
zoover doorzichtig, niet verder terugvoeren. De inleiding,
1) Hetzelfde merkt Loth op over het door hem medegedeelde kettingverhaaItje uit Bretagne, zie beneden bI. 5, noot 6.
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die het gevecht tegen Meacanán met den hongersnood in het
midden der negentiende eeuw in verband brengt, kan derhalve
niet oorspronkelijk zijn. Echter is het denkbaar, dat de
inleiding aanvankelijk in het algemeen van een hongersnood sprak, en dat alleen de historische fixeering ervan
jong is.
Het is de bedoeling, deze mededeeling te wijden uitsluitend aan den Ierschen sprookjestekst, en niet aan een onderzoek van het type, waartoe deze behoort. Alleen wil ik erop
wijzen, dat deze sprookjes zonder eigenlijken zin in het
algemeen weinig de aandacht der folkloristen getrokken
hebben. In de Folklore Fellows Communt'cations ziet men
ze eerst langzamerhand tot hun recht komen. Het Verzeichm's
der Märchentypen van Antti Aarne 1) noemt ze nog niet.
Eerst in zijn Estnt'sche Märchen- und Sagen va rt'an ten %) heeft
deze de kettingsprookjes als een afzonderlijke rubriek opgenomen, en daarin is hij later door anderen 3) gevolgd. Naar
den inhoud kunnen de kettingsprookjes natuurlijk zeer verschillend zijn. Sprookjes als Läu!$chen und Flöhchen of Von
dem Tode des Hühnchens bij Grimm ') of Peperkorrel bij
Hahn 5) hebbe,n met onzen tekst slechts den cumulatieven
vorm ~emeen. Hetzelfde geldt van het ten onzent uit een
kinderboekje bekende Baas Jochem 6). Daarëntegen komt een
1) F. F. C., No. 3.
') F. F. C .. No. 25.
3) M. de Meijer, Contes de la Flandn, F. F. C.• No. 37, bI. 81. Reidar
T . Christiansen, The Norwegian fàirytales, F. F. C.,No. 46, bI. 40. Zie
ook de daar verzamelde litteratuur.
') Kinder- ,md Hallsmärchen, 30. 80.
5) Griechische und Alhanesische Märchen, 56 .
•) Dr. Th . M. Chotzen maakt m ij er opmerEzaam op, dat van dit
kettingverhaal, dat tot het type "Tip, die niet naar huis wilde gaan"
behoort (vgl. F. F. C. 37, 81; 46, 40), ook Keltiscbe varianten uit Wales
en Bretagne bestaan. waarvan een als tekst bij een kinderspel dient.
vgl. Revue celtique, VIII, 370 vgg.
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Russisch sprookje bij Afanasjew I) het onze ook in den inhoud
veel nader bij. Het is getiteld RJepka ("Raapje") en verhaalt,
hoe twee oude menschen een raap gezaaid hebben . Wanneer
de man haar wil rooien, schieten zijn krachten te kort. Hij
krijgt hulp achtereenvolgens van het Oude Vrouwtje, van
Kleinkindje, van Takje, van Voet, van Tweeden, Derden,
Vierden en Vijfden Voet, en de raap is los. Het primitief
karakter van dit Russische sprookje blijkt uit het getal negen
der samenwerkenden, of met de raap mede: tien, waardoor
het nog met de vingers te illustreeren is, terwijl in den
Ierschen tekst dit getal op het aantal zonen overgedragen
is, en het aantal vechtenden tot twaalf stijgt 2). Verder is door
het optreden van Takje en van de voeten duidelijk uitgedrukt,
dat het gaat om het zich gezamelijk schrap zetten van het
uit drie zwakke personen bestaande huisgezin. De formules
(Tjanut-potjanut, vytjanut' ne mozut) zijn hier ook veel eenvoudiger. Maar de in kettingvorm uitgedrukte samenwerking
tot het verrichten van een zwaren arbeid voor de voedselvoorziening is in beide gevallen treffend gelijkvormig. Bovendien is er een ander punt van overeenkomst, waarop ik in
het vervolg zal wijzen.
Om opheldering vraagt alleerst de naam Meacanán voor
den tegenstander. Mijn zegsman verkeerde in twijfel omtrent
de vokaal der eerste syllabe: ea of io. Den vorm met ea
heb ik als den juisten aangenomen, omdat daarmede een
goede zin te krijgen is. Verder had de oorspronkelijke verteller het woord soms met, soms zonder lidwoord gebruikt,
zoodat ook niet van te voren vaststaat, of men hier met een
eigennaam dan wel met een appellativum te doen heeft.
Het woord komt in geen woordenboek voor. Onder de
Iersch sprekende bevolking bleek het niet bekend te zijn en
I) Narodtlyja Russkija Skazki, Nr. 46.

') Aan een kinderspel moet men bij het Iersche sprookje met zijn
bardischen tekst zeker niet denken.
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niet verstaan te worden. Ook geleerde beoefenaars van het
Iersch konden geen inlichtingen verschaffen.
Toch is Meacanán als eigennaam ook elders bekend, en
wel in een verband, dat omtrent de beteekenis geen twijfel
laat. Ik bedoel den tekst "Het Parlement van het Geslacht
van Thomas" 1), die tot stand gekomen moet zijn in de tweede
helft der zeventiende eeuwen ons dus naar dezelfde periode
der Iersche geschiedenis voert als onze sprookjestekst. Het
is een politieke satyre. De maker staat tegenover de gebeur.
tenissen :der jaren 1640-1660 op het standpunt der oude
Iersche adellijke geslachten. In zijn satyre neemt hij derhalve
positie èn tegen het Iersche boerenvolk, dat in deze roerige
tijden het hoofd opsteekt, èn tegen de Engelsche Rondkoppen
met hun leider Cromwell: immers die twee hooren bijeen.
De boeren zijn Clann Tomáis, het geslacht van Thomas.
Hun stamouders Thomas de Groote, achter· achterkleinzoon
van Belsebub, en Beistea ("Bestia") leefden in de dagen van
St. Patrick. De heilige heeft hun nakomelingen niet als het
verdere duivelsgeslacht uit Ierland verbannen, maar goede
christenen zijn zij nooit geworden. Hun liefhebberijen zijn
smullen en vechten, maar dan als echte kerels met dorsch·
vlegels en zeisen. Na een bloedig bruiloftsfeest, dat in de
ge eeuw heet gevierd te zijn, besluiten zij voortaan minder
grof te leven en zich van het juk der edelen te bevrijden ,
Uitvoeriger wordt de historische satyre bij de tijden van
koningin Elisabeth. De trouwpartijen worden nog altijd ~evierd
met onuitputtelijke hoeveelheden boonen en bieten, erwten,
gerst en haverbrij, en eindigen met kloppartijen. Maar tegelijkertijd besluit men de kinderen in rhetorica en philosophia
naturalis te laten onderwijzen, en zijden kleeren voor de
dochters aal). te schaffen. In 1632 wordt het Kerelsparlement
') Pa;rlemenl ChJo;nne Tomó;s, uitg. Gadelica, 1, 35-50. 127 - 131.
137-149. 220-236. Vgl. het overzicht VBO L. C. Stern, Zeits,hr. f .
a/I Ph;J., V, 541 vgg.
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voor Munster gesticht, waarop verschillende bijeenkomsten
volgen, weldra onder begunstiging van Cromwell. Daar wordt
gevochten, gescholden en tabak gerookt. In plaats van den
adel te bestrijden - dit was het aanvankelijk doel - raakt
men met elkander handgemeen. De thesaurier blijkt er met
de kas vandoor gegaan te zijn. Bij het einde der zitting kan
men niet naar huis rijden, omdat men elkaar wederkeerig
van het paardentuig beroofd heeft. En dan wordt het Kerels·
parlement ontbonden, in de fatalistische overtuiging, dat de
sterkste toch de baas is.
Vooral in drie opzichten heeft de zeventiende-eeuwsche
satyricus zijn verbeelding den vrijen teu~el gelaten : in het
beschrijven van vechtpartijen, het verzinnen van boersche
spijzen, en het uitdenken van namen voor de vertegenwoordigers van Thomas' geslacht. Bij dit laatste heeft hij zich
laten leiden door de gedachte, dat de naam van een Kerelsfamilie, gelijk die van den Indischen çûdra jugupsitas moest
zijn . Reeds de naam moet afschuw wekken voor het kinkelvolk, dat zonder tradities van aristocratie en bardenkunst is.
Sommige familienamen van Clann Tomáis bestaan uit enkele
adjectiva als Conchubar Ciarbuidhe (Bruin-geel), Tadhg Tutach
(Stinkend), Conchubar Casaoideach (Twistziek), of uit enkele
substantiva als Tomás an Trumpa (van de Trompet), Labhras
an Lándornáin (van de Volle Hand). Maar de meeste zijn
patronymica, die allerlei onaangename bijgedachten opwekken.
Somtijds hebben zij betrekking op de afkomst, bijv. Brian ó
Bréantot"ce (Slet). Donnchadh ó Diosgát·n (de Onvruchtbare),
Diarmuid ó Dreachdheamhuz·n (Duivelsbeeld). Andere boezemen geestelijken afkeer in, zooals Brian ó Brt·olláin (Dwaas),
Seán ó Seanbhrz·ollát·n (Oude Gek), Maol Ruadhna ó Mithapa
(Lui), Tadhg ó Gamaláin (Zot), of ook lichamelijken afkeer,
vgl. Seán ó Seanchrm·ntile (Speeksel), Aodh ó h-Eirbulláin
(Staart). Gilla Pádruig ó Braimpléisge (bramat·m = " crepitum
ventris emittere" , Dinneen), Gearóid an t-Srannáin (Snurken),
enz. Heel dikwijls wijzen ze op een onvoldoende verzorgd
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uiterlijk, bijv. Labhras ó Ludair (Schooier), Lochluinn ó
Leathbhróige (Eén·schoen). Maar de overgroote meerderheid
dezer namen wekt de gedachte aan geminachte en plebeïsche
gerechten. Zoo hooren wij van een Domhnall an Phónaire
(Boon), Raghnall na Leition (Pap), Murchadh an Bhainne
(Melk), Mathghamhain Mór ó Feóir (Gras), Cathal ó Brisleáin
(Cichoreiwortel), Diarmuid ó Neantunát'n (Netel), Ribiord ó
Ruiblt'ochát'n (Zuring).
Deze laatste voorbeelden werpen licht op het woord Mea ·
canán, dat eveneens als eigennaam in het "Parlement van
Thomas' Geslacht" voorkomt. Het moet afgeleid zijn van het
substantief meacan, dat "knolraap" beteekent.
Inderdaad heet een der helden van Clann Tomáis Math.
ghamhain ó Meacanáin. Hij wordt tot een tweegevecht uitge ~
daagd door een soortgenoot, Mannarthach ó Meigiolláin (van,
metgioll "sik" ). De eerstgenoemde verschijnt met zijn groot·
vaders dorschvlegel over den schouder, een sikkel hangt aan
zijn rechterheup en een roestig boerenmes over zijn buik ;
in plaats van een helm draagt hij een nauwsluitende muts
met spitse oorstukken. Het gevecht van het tweetal wordt
vergeleken bij het brullen van twee stieren I).
Men kan de vraag stellen, wat precies de associatie geweest
is, die den schrijver ertoe bracht, om '0 Meacanáin of Knol.
raap.Man onder de namen der nazaten van Thomas op te
nemen. Toen zoo even die namen in rubrieken werden in·
gedeeld, kon die indeeling den indruk wekken van een zekere
willekeurigheid. Er zijn namen genoeg, die onder meer dan
één hoofd te plaatsen zijn, en dan is in den geest van den
schrijver een associatiecomplex aanwezig geweest, waardoor
hij meer dan één bijgedachte door het gebruik dier namen
wilde uitdrukken.
Aan den geslachtsnaam '0 Meacanáin ligt stellig een dub·
bele associatie ten grondslag. De schrijver wilde onseener·
') Gadl'lira, J, 43 vgg.
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zijds doen denken aan het rustieke voedsel van zijn held,
en anderzijds aan zijn onbeschaafd uiterlijk. Voor beide toch
levert de knolraap de gewenschte symboliek. Dat deze als
een passend voedsel voor de leden van Clann Tomáis werd
beschouwd, blijkt uit verschillende plaatsen . Wanneer bij
gelegenheid van een boerenbruiloft de schoonvader van den
bruidegom, Gairbre Crom, zijn schoonzoon in een dichterlijke
toespraak tot eenvoud aanspoort, begint hij met den volgenden
. raad: ,,0, Cathal Crón, aanvaard mijn leering. Verbouw knol·
rapen en gerst, zet je koorts (d. i. zijn neiging tot toernooien
en andere ridderlijke vermaken) uit je hoofd, verbouw vlas,
bieten en boonen" I). En op het daarna volgend feest, door
het jonge paar zelf aangeboden , zingt een der gasten, kleine
Brian ó Biorracáin (" Waterkersman"): "Goed is dit huisgezin,
.groot zijn deze schotels, goed zijn de knolrapen, die hier in
de pap waren" 2). Het nieuwe reglement, dat het Kerelspar.
lement opstelt, bevat de bepaling: "Veel knolrapen en bieten
te verbouwen" ~). Wanneer de "speaker" Sir Domhnall ó
Plubarnáin de voor zijn clangenooten passende onderwerpen
van gesprek opsomt, weet hij niet beter te zeggen dan :
"Laten wij erover praten, hoe goed de knolrapen zijn, of de
aardappels, of de bieten bij onze vrouwen thuis" 'i. En . in
de laatste proclamatie van het parlement, waar in verband
met de boycot der molenaars het verbouwen van tarwe ver·
') Gade!ica, J, 128: A Chathai! f;;hróill. gabh mo theagasg,
Cuir tla meacaill, cu ir all eórna,
Cllir as t'aigne do chuid fiabhruis,
Cuir !ion, biatuis agus pÓt1ra.
2) Gadelica, J, 130: Ma;th all mhuilllltior so,
Mór lIa miasa so,
A s math lIa meacai,1 si
Do hhi san lil;1I si.
a) Gadelica, J, 147 : Jornad rneacan agus biataisidhe do chur.
1) Gadelica, J, 224: "Biamaoid ag trácht ar fheabhus na rneacan, nó

na bputátaoi, nó na mbiataisidhe atá ag ar mnáib san mbaile".
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boden wordt, heet het uitdrukkelijk: " Geen enkel soort graan
gedurende het gansche jaar naar den molen te brengen, doch
thuis erwten, boonen, aardappels en knolrapen te malen" I).
Maar tegelijkertijd moet de naam '0 Meacanáin de voorstelling oproepen van den plompen, zwaren vorm van de· knolraap. Dat bewijst het gebruik van het adjectief meacanta ter
beschrijving van de bruid Sligeán of Seiligeán (Saliva), dochter
van den reeds genoemden Cairbre Crom: "Deze hoofdman
had een groote, knolraapachtige dochter" !).
Er kan thans geen twijfel meer bestaan, hoe Meacanán in
ons kettingsprookje opgevat moet worden. Het is KnolraapMan, wiens lichaam na zwaren strijd aan het uitgehongerd
gezin tot voedsel strekken moet. Het ontstaan van de beide
teksten , die wij beschouwden, kan historisch niet ver uiteenli ggen. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat een
van beide onder invloed van den ander zal hebben gestaan .
Bij den verteller van het sprookje was ongetwijfeld de gedachte aan het logge, vormelooze uiterlijk van de knolraap
aanwezig: Meacanán moet voor twaalf personen genoeg voedsel
opleveren. Zoo werpt ons sprookje op zijn beurt weer eenig
licht op den familienaam '0 Meacanáz·n in den satyrischen
tekst. Blijkbaar werd op grond van het adjectief meacanta
zooeven terecht aangenomen, dat daar ook wel degelijk een
associatie naar het uiterlijk aanwezig was.
Ten slotte geeft het bovenstaande aanleiding tot het uitspreken van een onderstelling, die een groote waarschijnlijkheid bezit. Er werd op gewezen, dat de overgeleverde
hongersnood-inleiding jonger moet zijn dan het middengedeelte
van het sprookje. Ook werd betoogd, dat hier een primitieve
trek als het getal tien voor de gezamenlijke strijders en hun
I) Gadelica, I, 235 : "Gan aontsórd arbhair do chur go muill ion ar
feadh na bliadhna. acht bheith ag brui th phise, phónra, phutátaoi agus
mheacan".
2) Gade/ica, I, 48: "Do bhi inghean mhór mheacanta ag an dtaoiseach sin".
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tegenstander verloren was gegaan. In dit opzicht bleek de
genoemde Russische variant ouderwetscher te zijn. Waarom
heet de tegenstander nu juist Meacanán en niet anders '? In
verband met dien variant, waar het gaat om het rooien van
een raap (rjepka), lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat ook in
een ouderen vorm van het Jersche sprookje de voedseJverschaffing aanvankelijk niet bestond in het vellen van een
fictief log wezen, doch van een knolraap, die met het woord
meacan kon worden aangeduid. Het elkander vastgrijpen der
twaalf (ouder: negen) gezinsleden, dat bij een gevecht weinig
zin heeft, zou dan begrijpelijk worden bij het zich gezamenlijk
schrap zetten voor het verrichten van een zwaren arbeid.
De duw, de slag, de stoot en de ruk zouden dan gediend
hebben, om de plant uit den grond te halen. De passieve
houding van Meacanán is hiermede in overeenstemming. En
eerst de opvatting van de knolraap als anthropomorph wezen,
thans aangeduid met den naam Meacanán, die blijkens "Het
Parlement van Thomas' Geslacht" bestond, zou aan den
arbeid der ouders met hun kinderen een ander aanzien, dat
van een gevecht, hebben gegeven. Een nieuwe geestigheid
werd gevonden door de beslissing aan het oude besje toe
te denken. Later kon dan de hongersnood-inleiding ervoor
geplaatst worden. Deze verklaring, die den sprookjestekst
aanzienlijk beter verstaanbaar maakt, heeft veel aantrekkelijks .
Bij het ontbreken van tusschenschakels tusschen het Russische en het lersche sprookje, vooral van den veronderstelden
ouderen vorm van het laatste, is zij evenwel niet strikt bewezen.
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TEKST.
Roint blfadhanta ó shoin i n·aimsir an ghortaidh do bhi
lánamha i n-deiscirt na h-Eireann go raibh deichneabhar
c\oinne aca. Bhi an saoghal ag dul dian ar na créatûiri bochta.
Ba dheocair dóibh iad féin a chothû gan bac Ie cios na cáin.
Maidin áirighthe ni raibh rûainne aca i gcómhair a mbreacfasta, agus chuireadar an seanduine am ach ag soláthar. Ni
rofhada do chûaidh, nûair a bhûail Meacanán leis.
Do rug se air, agus thug se buiIIe ar é shineadh 1), buille
ar é shûathadh I), buiIIe ar é sháthadh I), agus builIe ar é
tharraic. Acht do theip air é shineadh I), shûathadh 1) sháthadh 1),
ná tharraic. Do chroith sé a cheann agus ghlaoid se ar
chongnamh.
Siûd amach Aonbhar 2).
Do rug Aonbhar ar Athair agus Athair ar Meacanán.
(Formule I).
Thugadar buille ar é shineadh Ij, builIe ar é shûathadh 1),
buille ar é sháthadh 1), agus buiIIe ar é tharraic. (Formule lIj.
Acht do theip orra é shineadh 1), shûathadh 1) , sháthadh 1),
ná tharraic. (Formule lIl).
Do chrothadar a gcinn agus do bhogadar a ngéill, agus do
chuireadar i ngárrthaibh boga mile liûgh i bportaibh tire ag
iarraidh tuilIe buidhne agus conganta chun Meacanáin a
tharraic. (Formule IV).
Siûd amach Dhóbhar ' ).
Do rug Dhóbar ar Aonbhar etc. ' (Formule I-IV)
1) Conjectuur. Het gesprokene was ook mijn zegsman niet geheel
duidelijk.
2) Werd uitgesproken: AohIJar.
3) Werd uitgesproken : Obhar.
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Siud amach Triobhar. Do rug Triobhar etc. (Formule I-IV).
Siud amach Cearbhar. Do rug Cearbhar ar Triobhar etc.
(Formule I-IV).
Siud amachICuigbhear. Do rug Cuigbhear ar Cearbhar etc.
(Formule I-IV).
Siud amach Sébhear. Do rug Sébhear ar Cuigbhear etc.
(Formule I-IV).
Siud am ach Seachtbhar. Do rug Seachtbar ar Sébhar etc.
(Formule I-IV).
Siud amach Ochtbhar. Do rug Ochtbhar ar Seachtbhar etc.
(Formule I-IV).
, Siud am ach Naoibhear. Do rug Naoibhear ar Ochtbhar etc.
(Formule I-IV).
Siud amach Deichbhear. Do rug Deich bhear ar Naoibhear etc.
(Formule I-IV).
Siud amach an t-Sheanbhainin .
Do rug si ar Deichbhear etc. (Formule 1-11).
Agus b'é toil Dé gur thugadar leó é.
Sin e mo sgéal, aglls má tá bréag ann, biodh. Ni mise do
chum na do cheap é, agus ni bhfuaras dá bhárr acht bróga
pápéir agus gairtéara bainne réimhir, agus táid siad-san
caithte agam fad ó.
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In the present paper a more or less conjectural text is
given of a cumulative story in Irish, which was heard in
West-Cork. It consists of an introduclion , linking the events
of the tale to the great famine of the nineteenth century, a
main part or body, whose bardic character speaks in favour
of seventeenth or eighteenth century origin, and a tail containing a well-known cheville. The body relates the struggle
of an old couple with their ten sons against a supernatural
being called Meacanán. This name also occurs in a seventeenth
century text, Pairlement Chlainne Tomáis, and means TurnipMan. A Russian folk-tale, Rjepka, is compared, and it is
suggested that the two stories should be fundamentally identical. In that case the Irish version would have developed
from the original frame under bardic infiuences.
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