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Tá áit lárnach ag an gceol i saol Jim Lockhart, láithreoir, léiritheoir agus ceoltóir. 

 

Thagadh múinteoir pianó go dtí an teach chuige ó bhí sé deich mbliana d’aois go dtí go raibh sé i rang na 

hardteistiméireachta. Fuair sé oiliúint ghairmiúil ar an bpianó agus mar sin bhí idir cheol-léamh agus seinm 

an cheoil go healaíonta aige. 

 

Níor lean an scéal mar sin áfach. Bhí banna ceoil sa scoil nuair a bhí Jim sé bliana déag d’aois agus 

theastaigh ón mBráthair go mbeadh an fheadóg stáin ar cheann de na huirlisí sa bhanna. Thairg sé ionad sa 

bhanna, ag seinm na feadóige, do Jim agus ghlac seisean leis an gcuireadh. Is de réir na cluaise a sheinneadh 

sé an fheadóg murab ionann agus an ceol a léamh ag seinm an phianó dó. ‘Nuair a thosaigh na Horslips, 

rinne mé an rud céanna leis an bhfeadóg mhór,’ adeir sé, ‘agus ní raibh sé ródheacair.’ 

 

Chuir tuismitheoirí Jim go dtí an Ghaeltacht é, le Gaeilge a fhoghlaim, nuair nach raibh sé ach deich mbliana 

d’aois, ach níorbh í an líofacht sa teanga an t-aon rud fónta a tháinig as an tréimhse sin ina shaol.  Mhúin 

múinteoirí na Gaeltachta sean-amhráin Ghaelacha do na daltaí agus spreag sé sin suim sna hamhráin sin i 

Jim. 

 

‘Ní raibh meas ag daoine ar an gceol Gaelach ag an am sin,’ adeir sé. ‘Ní raibh meas ag éinne ar an gcultúr 

Gaelach ná ar an gceol féin.’ 

 

Tugann Jim ardmholadh do Sheán Ó Riada faoin méid a rinne sé don cheol traidisiúnta. ‘Bhí gráin ag Seán 

ar na bannaí céilí a bhí thart ag an am sin,’ adeir Jim. ‘D’athraigh sé an ceol rince. Bhain sé amach an piano 

agus chuir sé an cruitchórda ina ionad. Dhíbir sé na drumaí agus chuir sé an bodhrán ina n-áit. Bhí fuaim 

níba thaitneamhaí le clos ag daoine feasta.’ 

 

Is thart ar an am sin a thosaigh an grúpa ceoil, Horslips.  Bhí aithne ag Jim ar Barry Devlin ón gcumann 

drámaíochta san ollscoil agus chuir siad beirt aithne ar Éamonn Carr trí bheith ag castáil air sa chathair. 

 

Oíche amháin bhí siad féin, Charles O’Connor, Éamonn Carr agus Declan Sinnott ag seinm ceoil traidisiúnta 

le chéile ag cóisir. Chuala Áine O’Connor ó RTE iad. Bhí a fhios aici sin go raibh RTÉ ag smaoineamh ar 

shraith nua a dhéanamh faoin gceol. Labhair sí lena comhghleacaí, Joe O’Donnell, agus thug siad cuiireadh 

don ghrúpa dul isteach go RTÉ agus cúpla rud a sheinm.  Dá thoradh san, fuair an grúpa áit sa sraith agus, as 

sin amach, d’fhás sé go sciobtha. 

 

Ina dhiaidh sin thosaigh siad ag meascadh roc-cheol agus ceol traidisiúnta le chéile. Taobh istigh de dhá 

bhliain bhí péire diosca singil agus albam amháin foilsithe acu. 

 

‘Bhí sé nádúrtha dúinn ceol traidisiúnta a sheinm ó am go ham toisc gurbh shin a raibh le cloisteáil againn ar 

an raidió,’ adeir Jim. 

 

D’éirigh na Horslips as bheith ag seinm le chéile sa bhliain 1980 ach tháinig siad ar ais le chéile arís cúpla 

uair ó shin. Bhí dhá cheolchoirm acu in Éirinn i 2009 agus sheinn siad i Halla Uladh i mBéal Feirste agus ag 

Sligo Live le déanaí. Rinne siad camchuairt na Gearmáine i mbliana freisin. Tá siad ag súil le camchuairt na 

hAstráile a dhéanamh an bhliain atá romhainn amach – ach mura n-éiríonn leis na pleananna chuigesean, 

glacfaidh siad le ceann de na cuirí atá acu ó phobal Mheiriceá Thuaidh. 

 

 

Foclóirín: oiliúint = múineadh; go healaíonta = go sciliúil; fónta = úsáideach; comhghleacaí = Duine ar aon 

chéim leat; camchuairt = turas thart timpeall. 


