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Féile Scéalaíochta agus Amhánaíochta Óige Chorca Dhuibhne
Bhíomar go léir páirteach sa chomórtas scéalaíochta agus amhránaíochta ar an bhFeothanaigh.

Chuaigh cuid againn go dtí an tOireachtas i gCill Áirne agus chanas an t-amhrán, “An Baile atá Láimh Léi Siúd”.
Bhíos ag fanacht ana fhada chun féachaint cé a nglaofaí thar n-ais air. Fuaireas ath-ghlaoch agus chanas “Bó na
Leathadhairce”. Bhíos ana shásta. – Cormac Ó Luabhaing

Buaiteoiri ́ Amhránai ́ochta faoi 8 agus 10.Buaiteoiri ́ scéalai ́ochta faoi 8.
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PÁDRAIG Ó hÓGÁIN, 
a bhuaigh an Chéad Duais, Corn Choláiste

Rann na Feirste agus bonn airgid, i gComórtas
Scéalaíochta (15-18) ag Oireachtas 2014.

CÉIM NUA BAINTE AMACH AG TOMMY
Comhghairdeas le Tommy Mistéal atá tar éis daichead bliain oibre
a chuir isteach agus atá
anois ar scoir.  Bhí ard
aithne ar Tommy i rith
na blianta a bhí sé ag
obair do Ráidió na
Gaeltachta ní amháin
mar theicneoir ach de
bharr na cláracha breá
cheoil a chraolaigh sé
go rialta.  

Guímid gach rath
agus blianta fada
sláintiúil, suaimhneach
air agus ar a bhean
chéile Peigí agus iad
“Timpeall an Tí”.

Tempall Gobnait 
in Inis Oírr, Árainn,

Co. na Gaillimhe.



Múintear an Tiger!
Dáithí de Mórdha

D’fhéadfaí a cheapadh, agus an paróiste seo againne chomh
hiargúlta agus chomh gearrtha amach ón saol mór sarar
cuireadh feabhas ar na bóithre máguaird, go mbeadh muintir
an pharóiste beag beann ar chúrsaí míleata, ar chogaí, ar
choinscríobh agus ar liostáil. Ní hamhlaidh a bhí áfaigh. Agus
comóradh á dhéanamh i mbliana ar an gCéad Chogadh
Domhanda, ní cás sciuird a thabhairt siar trí stair Dhún
Chaoin d’fhonn éachtaint a fháil ar mhuintir an pharóiste a
chaith tamallacha i bhfórsaí míleata in Éirinn agus thar lear. 

Ag tús na 1800í bhí Rialtas na Breataine buna-sceimhlithe
roimh fórsaí na Fraince, a bhí i mbun cogaíochta le formhór
de thíortha na hEorpa i rith Na Cogaí Réabhlóideacha (1792-
1802) agus Cogaí Napoléon (1803-1815). Bhíothas lán-
chinnte go raibh an Frainc chun ionradh agus ionsaí a
dhéanamh ar an mBreatain, agus gur dóichí gur tríd oileán na
hÉireann a thosnófaí ar an ionsaí. Is tráth an ama seo a tógadh
formhór na dtúr Martello atá le feiscint ar chóstaí na tíre, chun
faire amach do cabhlach na Fraince agus chun fógra a
thabhairt dá réir. (Ina measc seo tá túr an Bhlascaoid Mhóir,
túr Chinn Sibéal agus túr Bhaile Dháith.)1 Maraon leis an
líonra túir seo, ina mbíodh idir 15-25 saighdiúir ar dualgas,
cuireadh mílíste le chéile fan an chósta chun leibhéal eile
cosanta a thabhairt. B’iad seo na Sea Fencibles, iascairí agus
mairnéalaigh áitiúla fé cheannas oifigigh ón gcabhlach,
saghas fórsa cosanta áitiúil a bheadh ullamh ar hap a’ tairne
chun an cósta a chosaint. Ba i gCeantair 10 agus 11, lena
gceanncheathrú i dTrá Lí agus sa Daingean, a bhí muintir
Chorca Dhuibhne. Ní hamháin gurb iad muintir na háite a bhí
liostáilte sa bhfórsa – bhí a gcuid bád saighne ar fáil le húsáid
i ngníomhaíochtaí míleata chomh maith.2

Ar liosta a chur an scoláire Seán Ó Dubháin le chéile de
Sea Fencibles Dhún Chaoin ón mbliain 18043 tá ainm 83 fear
i dtrí rannóg ar leith. Tá roinnt mhaith sloinnte atá fós sa
pharóiste (Gearaltaigh, muintir Mhaoileoin, Dálaigh,
Cíobhánaigh, Mórdhaigh agus Longairí srl.) ar an liosta,
maraon le hainmneacha a bhí coitianta sa pharóiste tamall
ach atá imithe ón áit anois (Flaitheartaigh, Brianaigh, Hóraigh,
Brúnaigh, srl). Léiríonn an liosta go raibh tuarastal á dhíol leis
na fearaibh seo, rud a bhí rí-thábhachta i gceantar chomh
hiargúlta ag an am. Cuireadh deireadh leis an bhfórsa seo
agus bagairt na Fraince ag dul i léig; chomh maith le sin, bhí
eagla ar roinnt de lucht stiúrtha na scéime go raibh an bhaol
ann go n-iompódh na Sea Fencibles in Éirinn i gcoinne fórsaí
an Breataine agus go dtacóidís leis na Francaigh!

Sa bhliain 1818 tharla ceann de mhór-eachtraí na leithinse
– bádh Bhád na nGort nDubh, nuair a bádh fear is fiche ó
pharóiste an Fheirtéaraigh agus iad d’iarraidh raic a bhailiú ó
árthach maol, an Brilliant, tar éis dóibh an ruaigh a chur ar
dhá bhád ó Dhún Chaoin a bhí ar bord an árthaigh rompu.4

Eachtra thragóideach ab ea é, agus d’fhan iarsma na tragóide
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sin i gcuimhne na ndaoine ar feadh a bhfad, ach ní chuige
sin atáimid anso.5 Tugann na tuairiscí a bailíodh fén ábhar
seo nod dúinn ar stair mhíleata an pharóiste. Bhí Dónall Ó
Cíobháin, sin-sin-seanathair Khrúgair, ina chaptaen ar
cheann de bháid Dhún Chaoin, ’An Bád Bán’, agus is cosúil
go raibh sé gníomhach in Éirí Amach 1798:

An ’Croppy’ a thugtaí ar Dhónall Ó Cíobháin. Deirtear gur
anoir thar Daingean a thánadar tar éis Éirí Amach 1798
agus fiú amháin gur lean ceann de phící ’98 i seilbh na
gCíobhánach.6

Saighdiúir ón bparóiste, Dubhánach ó Bhaile Bhiocáire, a
chabhraigh deireadh a chur leis na hionsaithe díoltais a bhí
á ndéanamh i nDún Chaoin, dar leis an Mainíneach:

Chuaigh sé suas [lena ghunna] go Ceann Sraithe ag faire
amach i rith na hoíche ach níor tháinig éinne an oíche sin.
Is cosúil go raibh spiairí thiar i nDún Chaoin, gaolta leis na
Mainínigh a bhí pósta i nDún Chaoin, agus go rabhadar ag
tabhairt eolais dá muintire i bParóiste an Fheirtéaraigh agus
gurab iad seo a dúirt leo go raibh an Dubhánach tagtha go
Dún Chaoin agus gunna aige.7

Gan dabht, ní in Éirinn a bhí formhór na saighdiúirí ón
bparóiste gníomhach, ach thar bóchna. Go deimhin,
d’fhéadfá céad púnt a chur síos i gcoinne na pingine gur i
bhfórsaí na Stát Aontaithe a bhí an chuid is mó ar fad acu
liostáilte, seachas in arm Shasana. Throid 200,000
Éireannach ar an dá thaobh i gcogadh cathartha Mheiriceá
ach is i bhfórsaí an Aontais a bhí a bhformhór mór. Ag
deireadh na 1800í bhain bean ó Dhún Chaoin, Cáit Uí
Lúing (Ní Ghairbhia) mion-cháil amach tar éis don Boston
Globe agus an New York Irish World scéalta a scríobh
fúithi. Tugadh fé ndeara go raibh triúr mac, beirt deartháir
agus seachtar nia léi tar éis troid ar son an Aontais.8

D’fhág Cáit Dún Chaoin sa bhliain 1846, i gcroílár an
Ghorta Mhóir, d’iarraidh saol ní ba fhearr a fháil dtí féin
agus dá clann i bhfad ó theirce agus ó ghannchúis a paróiste
dúchais. Tháinig sí i dtír i mBostún agus shocraigh síos i
West Brattleboro, Vermont, áit a raibh a beirt deartháir
roimpi. Bhí sí tar éis a fear céile Seán Ó Lúing agus a clann
a fágaint ina diaidh i nDún Chaoin; leanadar í tar éis roinnt
blianta agus saolaíodh mac eile dóibh, Patrick, san oileán
úr:

By the time of the American Civil War John was invalided
and no longer able to work- he would pass away in 1865.
The onset of the conflict meant that large numbers of
Catherine’s family and extended family would serve the
Union- a fact that would be highlighted in later years. Her
eldest son James, by 1861 a cotton-dealer in Missouri, lost
much of his property during the war and served in the 46th
Missouri Infantry. Second son Job had tried initially to
enlist in Vermont but had been rejected due to his short
stature. Instead he joined the ranks of the 11th
Massachusetts who began their service at the First Battle of
Bull Run. The youngest boy, Patrick, joined the Union
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Navy, where he contracted tuberculosis. He moved to Texas
soon after the war for health reasons, where he died in an
accident. Catherine’s brother Bartholomew Garvey lived in
Virginia in 1861 and was reported as having been imprisoned
in Richmond’s Castle Thunder for his Union sympathies. His
three sons also fought for the North. The emigration of the
Garveys and Longs from Ireland in the 1840s resulted in a
significant contribution to Union arms during the Civil War.
Members of the family experienced having horses shot from
under them in action and the struggle for survival in the
horrors of Andersonville POW camp.9

Scéal suntasach go maith ab ea é oiread san daoine
muinteartha a bheith tar éis a bheith ar diúité i rith an
chogaidh, agus ar an 9 Meán Fómhair 1893 d’fhoilsigh an
New York Irish World scéal fén dteideal ’New York Irish
World 9th September 1893. Taught Her Sons Patriotism. The
Life Story of a Grand Old Irish Woman. Her Three Sons, Two
Brothers and Seven Nephews Fought for the Stars and Stripes’.
Is é is dóichí gur throid scata eile ón bparóiste sa chogadh
áirithe sin, agus b’fhiú roinnt taighde a dhéanamh air an ghné
áirithe seo d’ár stair. 

Bhí roinnt daoine ón bparóiste in arm Shasana ag tús an
chéid seo caite, agus ar an nduine ba cháiliúla dóibh bhí duine
de mhór-charaictéirí an pharóiste, Dónall Cháit Bhillí Ó

Súilleabháin ón mBlascaod. Saolaíodh Dónall sa bhliain
1875 agus fear siúlach scéalach dob ea é – chaith sé
tamallacha sna Stáit, i Sasana agus in Éirinn, agus is cosúil
gur chaith sé tamall in arm Shasana i rith cogadh na mBoers
agus aríst sa Chogadh Mór. ’Private Daniel O’Sullivan,
Number 2 Battalion’ a thugadh sé ar féin ar uairibh, agus bhí
sé leis na Royal Munster Fusiliers.10 D’fhill sé ar an bparóiste
agus bhíodh sé ag traenáil fearaibh óga na háite d’fhonn iad
a ullmhú d’aon éirí amach nó d’aon chogadh a bheadh le
troid chun saoirse na tíre a bhaint amach:

Bhíodh Domhnall Cháit Bhillí, bhíodh sé á múineadh. Sin é
a bhíodh á múineadh istigh san oileán, mar bhí Domhnall
tamall in arm Shasana. Tháinig sé abhaile babhta agus
saicéad dearg air. Bhí sé in arm Shasana aimsir Chogadh na
mBoers is dóigh liom. Dhruilleáil sé muintir an oileáin agus
dhruilleáil sé daoine anso leis. Ach bhí duine amháin ach
go háirithe agus d’iarr Domhnall air dul isteach agus dul ag
druilleáil. “Line up” adúirt Domhnall leis, ach dúirt sé ná
féadfadh sé é, mar nach raibh sé oiriúnach do, ná féadfadh
sé é a fhoghlaim go deo. “Múintear an tiger,” adúirt
Domhnall leis!11

Tráth an ama céanna bhí an Eoraip fé lasair ag an gCogadh
Mhór agus leag an cogadh úd lámh ar ár bpobal féin. Bhí
roinnt mhaith d’fearaibh an pharóiste in airm Mheiriceá agus
Cheanada, agus chonaic cuid acu Murchadh. Orthu siúd bhí
Peatsaí an Phoncáin Ó Cearnaigh, ó bharra bhaile an
Bhlascaoid Mhóir; bhí sé sa bhFrainc i 1917 agus cé nár
maraíodh é dhein gás nimhneach na nGearmánach ana-
dhíobháil dá scamhóga agus dá shláinte. Bhí triúr mac leis
an Common Noun sna fórsaí le linn an chogadh mhóir; bhí
Seán in arm Cheanada agus deirtear gur chiall sé cos; bhí
Micheál sa 101st Airborne Division in arm Mheiriceá agus
throid sé siúd san Eoraip chomh maith. Bhí seans níos fearr
lena dheartháir Pádraig, bhí sé siúd sa Mharcra ag cuireadh
deireadh leis an gcogadh agus é ar bord árthaigh chun dul
don Eoraip – d’fhan sé aige baile!

Bhí scata eile ón bparóiste i bhfórsaí Mheiriceá i rith an
dara cogadh domhanda chomh maith. Ina measc bhí Tomás
Thomáis Dhónaill Criomhthain a saolaíodh san oileán in
1885. Ní hamháin san, ach bhí
a mhac Thomas a rugadh i
Springfield i 1918 san arm an
tráth céanna. Bhí beirt mhac le
Mike ’The Fiddler’ Ó Catháin
(mac an Rí) ón oileán i
gcabhlach Mheiriceá sa
chogadh san, agus cé go raibh
cosc i bhfeidhm ar
deartháireacha a bheith san
aonad céanna d’éirigh leo
seirbheáil lena chéile toisc gur
’Kane’ scríobh fear amháin acu
agus ’Keane’ a scríobh an fear
eile!

Tomás Criomhthain



Bhí beirt sean-
uncail dom féin i
bhfórsaí Mheiriceá.
Bhí Pádraig de
Mórdha, nó ’Dye
Devin’, coinscríofa san
arm sa Chéad agus sa
Dara Cogadh
Domhanda. Tá sé ráite
go raibh sé sa chath
uair éigin agus gur
maraíodh na

saighdiúirí a bhí ina
seasamh ar gach aon

taobh do ach gur tháinig sé féin slán. Bhí a dheartháir Tom
Devin san Afraic agus sa Ghréig sa Dara Cogadh Domhanda,
agus chonaic sé a dhóthain. Bhí a mhac siúd aríst, Tommy
Tom Devin ó Springfield, i Vítneam. 

Ní nach ionadh bhí roinnt ón bparóiste i seirbhís na tíre
seo, i rith chogadh na saoirse agus ina dhiaidh. Sa bhliain 2013
d’fhoilsigh An Chartlann Mhíleata bailiúchán ana-spéisiúil de
ábhar a cnuasaíodh i lár na dtríochaidí – Bailiúchán na
bPinsean Seirbhíse Míleata. Tá liostaí dóibh siúd a bhí in
Óglaigh na hÉireann i 1921 agus 1922 sa chnuasach, liostaí a
cuireadh le chéile d’fhonn éachtaint a fháil ar cé a bhí i
dteideal pinsean IRA. Ba Rannóg 5 de Chomplacht E (Ceann
Trá) den gcúigiú Chathlán, Briogáid 1 Chiarraí a bhí i nDún
Chaoin.12 Seachtar agus tríocha a bhí sa rannóg, fé cheannas
Shéamais Uí Chíobháin, nó Jimí Neaic. Ní mór an aicsean a
fhacthas sa pharóiste i rith an chogaidh, agus is ag chuir suas
bacanna bóthair agus a leithéid is mó a bheadh Rannóg Dhún
Chaoin ag déanamh. Mar sin féin, is díol spéise na
hainmneacha atá ar an liosta. Fágfad fúibh féin dul ag tochailt

dos na hainmneacha, seachas a rá libh go raibh muintir an
Choma agus muintir Bhaile an Ghleanna go láidir ann!

Fágfad an focal scoir ag Joe Daly agus Dónall Cháir
Bhillí:

Domhnall an fear bocht chur sé isteach ar phinsean an IRA
ina dhiaidh sin agus ní bhfuair sé é mar nuair a líon dé an
fhoirm, bhí sé sa bhfoirm an cheist, “Cén oifigeach a bhí os
a chionn?” agus dúirt Domhnall ná raibh aon oifigeach os a
chionn féin, as a stuaim fhéin a dhein sé é. Bhí sé ann,
“cathain a dh’éirigh sé as seirbhís,? Agus “on the move still”
adúirt sé! Ach ní bhfuair sé aon phinsean an fear bocht, mar
ní raibh aon tseirbhís míleata déanta tabhartha aige.
N’fheadar a gcuireadh an fhoirm isteach riamh.13

Nótaí
1 Kerrigan, Paul M: ‘The Defences of Ireland, 1793-1815’, An Cosantóir
(Feb 1983): 39-44.
2 Ibid. 41.
3 Chuir an Dubhánach an liosta seo ar fáil do Ionad an Bhlascaoid agus
táimid ana-bhuíoch do.
4 Ó Mainín, Micheál: ‘Bád na nGort Dubh’, Iris na hOidhreachta 11 – An
Clabhsúr (2002): 31-52.
5 Tá an tuairim sa treis gur cheart comóradh éigin a dhéanamh ar an eachta
seo sa bhliain 2018, dhá chéad bliain díreach ó bádh Bád na nGort nDubh. 
6 Ibid. l.49.
7 Ibid.
8 “A Remarkable Famine Emigrant: Catherine Long and the Union Cause”.
Damian Shiels, faighte 10.11.14, http://irishamerican
civilwar.com/2014/02/01/a-remarkable-famine-emigrant-catherine-long-
and-the-union-cause/ 
9 Ibid. 
10 Ó Dubhshláine, Micheál: An Baol Dom Tú, Conradh na Gaeilge, Baile
Átha Cliath, 2000, l.198.
11 oe Daly, in agallamh le Breandán Feiritéar, Cartlann RTÉ Raidió na
Gaeltachta, tx. 04.03.1982.
12 http://mspcsearch.militaryarchives.ie/docs/files/PDF_Membership
/8/RO1%20-%20150/MA-MSPC-RO-93.pdf
13 Joe Daly, ob. cit.
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Tomás Óg Criomhthain
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Tomás Ó Sé ag cur síos ar an bhliain atá caite aige

Fé mar a dúirt m’athair
Pádraig O Sé agus é ag
tráchtaireacht ar RTE
Raidió na Gaeltachta i
bPáirc an Chrócaigh ar
an 12 Aibreán 2014, ar
an lá stairiúil san nuair a
bhuaigh Pobal Scoil
Chorca Dhuibhne Corn
Uí Ogáin don gcéad
bhabhta ariamh, "la dár
saol" ach an méid a
thárlaigh ón lá iontach
san gur bliain dár saol
anois é leis an bhliain ata
curtha sios agam.

Ní féidir cur síos ar do chéad bhonn uile Eireann a bhuachtaint i bPáirc an Chrócaigh agus é dhéanamh le do chomh
scoláirí ón bPobal Scoil. Ní raibh ach lasca na caide idir sinn féin & Coláiste Phádraig Mhachaire Rátha nuair a seideadh
an fheadóg dheireanach! Go cinnte ní bhrathamair an taistear abhaile ó Bhleá Cliaith & Corn Uí hOgáin againn ag gabhail
thar Dhroichead Chathair Uí Mhóráin siar. Do-chreidte é a bhuachtaint agus gur Pobal Scoil Chorca Dhuibhne an scoil is
lú a chuir isteach ar an gcomortas ag tús na bliana le trí chumann Lios Póil, An Daingean & An Ghaeltacht !

Ní fada ina dhiaidh seo gur thosnaigh an traenáil agam le foireann mionúir Chiarraí! Bhuamar cluiche Ceannais na
Mumhan agus fuaireas laoch an chluiche thios i bPáirc Ui Chaoimh in aghaidh Chorcaí! Ar aghaidh linn ansan leis na
babhtai ceathru cheannais agus leath cheannais agus ar aghaidh ansan go dti an craobh ceannais i gcoinne Dhún na nGall
! Bhí deireadh le teacht leis an ngorta 20 bliain ó bhuaigh Muiniúirí Chiarraí Craobh na hEireann....bhuamar le 4 phointe
ar Dhún na nGall! N’fhéadfai a cheapadh go mbeadh 2 bhonn uile Éireann agam i dtreimhse leath bhliana! Dheineas steip
in airde ar Ardán Ui Ogáin agus Corn Tom Markham im’ ghlaic agam! Mar a deireann siad ’nothing beats being there’ agus
nil faic nios fear na imirt i bPáirc an Chrócaigh ar lá Cluiche Ceannais na hEireann agus an bua a bheith agat!! Mar bharr
feabhais ar seo bhuaigh Sínsear Chiarraí leis ar Dhún na nGall, agus seachas a leithéid do ardú do Chiarraí bhíos chomh
sásta don laoch cróga do Bhainisteoir Eamonn Mac Muiris, a bhí amhlaidh mar Bhainisteoir ar fhoireann na Pobal Scoile.
Oiche iontach san árd chathair taréis Corn Tom Markham & Sam McGuidhir a bheith buaite agus ní dhéanfad dearúd go
deo ar an bhfáilte abhaile & na mílte a bhi romhainn i dTrá Lí, Cill Airne & fáiltiú Chorca Dhuibhne sa Daingean.
Leanfaidh an céiliúradh!!! 

Ní raibh aon seans cóir agam an t-atmaisfear a thógaint isteach agus sásamh a bhaint as an cheiliuradh mar ní tuisce a
bhí na broga caide bainte agam ná gur chaitheas orm na bróga rince agus away liom go dti an Isiltir ar feadh trí seachtaine
ag rince le Ragús! Bhiomar ag taisteal ar fud na tire gach aon lá!

Cupla lá taréis dom filleadh thar nais ainmníodh mé mar "most inspirational man in Ireland 2014 nó fear óg a thug
ionsparáid " ag Iris leabhar rince Irish Dancing Magazine! 

[• Chaith Tomás an cuid eile den bhliain sa tSín - ach sin scéal eile!]

Turas Corn Sam Maguidhir 
agus Corn Tom Mharkham chun na scoile

Bhí ceiliúradh againn i Mí Deireadh Fómhair ar
scoil nuair a tháinig Marc Ó Sé agus Brian Ó Raoill
ar cuairt chun na scoile. Ina dteannta bhí “Sam”
agus a mhac, Corn Tom Markham a fuair foirne
Sinsir agus mionúir Chiarraí nuair a bhuadar
craobh na hÉireann sa chaid. Bhuaigh na sinsir an
Sam 37 uair agus na mionúir 12 uair. Labhair Marc
Ó Sé linn agus bhí ana-lá againn.

– Sibéal Ní Ógáin



Dún Chaoin Timpeall Céad Bliain Ó Shoin
Seán Ó Cinnéide

Céad bliain ó shoin bhí an Eoraip suaite mar do bhí an Chéad
Chogadh Domhanda tosnaithe ó Mhí Lúnasa agus do bhí
scrios déanta agus na mílte saighdiúirí marbh cheana féin.
Bhí argóintí láidir ar siúl in Éireann idir na daoine a cheap gur
maith an rud é cabhrú le Sasana agus na daoine a chreid gur
fearr é gan cabhair a thabhairt do Shasana chun é a lagú agus
a bhascadh.  Bhí ceist Rialtais Dúchais mar chnámh spairne
ag na polaiteoirí.  Trí mbliana roimhe, sa bhliain 1911,
tháinig Rí agus Banríon Shasana ar chuairt go hÉirinn, an
cuairt deireanach roimh cuairt Bhanríon Éilís i 2011.  Do
shnámh an Titanic don chéad uair agus deineadh
daonáireamh ar an tír ar fad.  Is iad na torthaí den
daonáireamh sin ó Dhún Chaoin a bheidh faoi chaibidil
againn.

Daonra Dhún Chaoin
Do bhí 576 duine ag maireachtaint sa pharóiste an bhliain
1911, 315 fireann agus 261 baineann.  Bhí 54 níos mó
fireannaigh ná baineannaigh agus do bhí an mí-
chothramaíocht sin le feiscint ins na daonáirimh ó 1871 ar
aghaidh, sé sin, ón uair go raibh an imirce sa treis.

Bhí daoine scapaithe ar fud an pharóiste agus cónaí orthu in
áiteanna nach bhfuil aon duine inniu, mar shampla, Coimín
Bhaile Icín agus an Coimín Thuaidh.  Bhí líon mór daoine sa
Bhlascaod Mór agus bhí triúr ag tabhairt aire don dTigh Solais
ar an dTiaracht.  Ach taispeáineann na figiúirí go raibh fadhb
eile ann chomh maith ag éirí as an imirce a bhí láidir ó 1871,
sé sin, go raibh difríocht idir na haos grúpaí.  Bhí dúbailt an
méid sa ghrúpa fé 12 agus a bhí sa ghrúpa idir 41 agus 60, bhí
leanaí ag teacht ar an saol ach ní rabhadar ag fanacht sa
pharóiste.

Tithíocht
Do bhí 93 tigh nó teaghlach sa pharóiste, sé sin, meán de 6
ins gach tigh cónaithe.  Sa lá atá inniu ann tá meán de 2.5 ins
gach tigh. Bhí fallaí cloch ag 92 agus ceann tuí ag 85 acu.  

Bhí na tithe beag i gcomparáid leis na tithe inniu agus ní
raibh ach trí thigh le níos mó ná ceithre sheomra.  Bhí 84 tigh
le idir dhá sheomra agus ceithre sheomra ach, ar a laghad, do
bhí tithe acu mar ‘sé seo an t-am go raibh na mílte daoine ag
maireachtaint ins na tionóntáin (tenements) i mBaile Átha
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Cliath agus ins na cathracha eile. Mar shampla, do bhí 49
duine ag maireachtaint i dtigh amháin ina raibh hocht
seomraí.  Bhí scóip níos mó na sin ag na daoine i nDún
Chaoin.

Slite Bheata
Mar a thuigfeá ba le feirmeoireacht a bhí an cuid is mó des na
daoine ag plé (70%) cé is dócha ná raibh ach feirm beag ag
mórán acu.  Ba iascairí 10% des na ceann teaghlaigh, beirt ag
múineadh, duine ag fíodóireacht, duine ina rúnaí ar choiste
scoile agus do bhí triúr ag obair sa Tigh Solais ar an dTiaracht.

Na Sloinnte i nDún Chaoin
Seo na sloinnte atá ar fáil sa daonáireamh.  Cé méid acu atá
fós sa pharóiste?

Sloinnte i nDún Chaoin 1911
ach Shíthigh Ó Conchúír
Ághas Ó Criomhthain
Ó Brosnacháin Ó Dálaigh
Corish Ó Dúinnshléibhe
De Brún Ó Fiannachta
De Londra Ó Gairbhí
De Mordha Ó Grifin
Guithín Ó hÚallacháin
ic Gearailt Ó Lúing (Ó Lúbhaing)
Kennedy Ó Mainnín
MacCarthaigh Ó Maoileoin

Mistéal Ó Móráin
Ó Beoláin Ó Muircheartaigh
Ó Briain Ó Scanláinn
Ó Catháin Ó Sé
Ó Cathasaigh Ó Suilleabháin
Ó Cearna Savage
Céitinn Sayers
Ó Cíobháin Twohig

Buachaillí Scoile
De réir leabhair cláraithe na scoile bhí 71 buachaillí
cláraithe idir 1909 agus 1915.  Níl teacht ar leabhair na
gcailíní.  Tháinig na buachaillí ós na bailte fearainn mar seo:

Baile an Ghleanna 11 Baile an Teampaill 2
Baile Icín 10 Baile na hAbha 5
Baile na Rátha 3 Comineol 8
Ceathrú 17 Gleann Loic 5
Seantóir 1 Baile Bhiocáire 9

Níl aon dabht ach gur áit difriúil ab ea Dún Chaoin an uair
sin.  Ní raibh daoine ag taisteal mar atá siad inniu agus ní
raibh obair ar fáil ach do bhí daoine ag braith ar an méid a
bhí acu féin.  Bhí daoine bocht agus ní fhacadar aon dul as
ach an imirce.  Bhí Béarla ón scoil acu ach b’í an Ghaeilge
teanga na ndaoine sa teaghlach agus sa saol sóisíalta.  Bhí
bothántaíocht, scéalaíocht agus ceol tábhachtach chun an
pobal a thabhairt le chéile agus do chabhraigh na
comharsain agus na gaolta an-mhór lena chéile.  

7

Céiliúradh an Chéid
Ar an 6ú Meitheamh 2014, bhí
céilúiradh 100 bliain Scoil Dhún
Chaoin againn. Bhí Aifreann
againn istigh sa scoil agus bhí
Easpag Chiarraí á chéiliúradh
linn. Bhí trí ghrúpa
scannánaíochta ag taifead, TG4,
Scrogall agus grúpa atá chun
scannán a dhéanamh faoin scoil.
Bhí Raidió na Gaeltachta ag
craoladh an “Saol Ó Dheas” beo
ón scoil. Sheol Breandán Feirtéar
leabhar cuimhneacháin na scoile
“Faoi Scáth an Fhiolair”. Bhí
ollphobal mór sa ghort agus bhí
go leor bia agus deochanna istigh
ann. Bhí taispeántas curtha le
chéile istigh ann. Bhí caisleán
preabarnach le bheith againn ach
bhí an lá go hainnis agus ró-
ghaofar. Bhí lá iontach againn.

 – Liam Ó hÓgáin



Turas go Mucros
Thugamar turas ar Mhucros i gCill Áirne i mbliana. Bhaineas
ana-shásamh as na daoine a bhí ag caint sna tithe. Bhí an
gabhar ana  ghreamhnar mar d’ith sé mo lón! Thaithin na ba
liom agus na coileáin  bheaga. Ba bhreá liom dul ann arís. 

– Dara Ó Dúgáin

Gairdiní na Cásca
Gach aon bhlian deineann leanaí na scoile Gairdiní na Cásca. I mbliana bhíos mar
chaptaein ar fhoireann amháin. Bhí gach gairdín ana-mhaith ach phioc an moltóir
Liam Ó Rócháin mo fhoireann mar na buaiteoirí. Bhíos ana-shásta!

– Orfhlaith Ní Dhúgáin

Leabhar nua ag 
Gearóid Cheaist Ó Catháin 
The Loneliest Boy in the

World

foilsithe ag 
The Collins Press, 2014

Cáit Uí Scannláin
Thug Cáit Uí Scannláin, Gearaltach ós na
Gorta Dubha, breis is 50 bliain dá saol
anso i nDún Chaoin. Drámaí, amhráin is
seiteanna, nach í a bhaineadh sásamh astu.
Ba, gamhna, cearca is lachain, dúlra is
dúchas go smior inti. Bhí tóir nach beag ar
a cuid cócaireachta is bácála, go háraithe a
harán donn a dheineadh sí le dorn de seo
is gráinne de siúd 

Is í an mhaith a chonaic sí sa duine i
gcónaí agus ba mhór aici tuiscint is
tacaíocht a pobail, cabhair Dé is cabhair
na seana-mhuintire. Maireann a fear Tomás
agus a clann Eibhlín, Máire, Pádraig, is a gariníon Sarah. Ar dheis Dé go raibh a
hanam dílis is anmnacha na marbh nach bhfuil éinne acu chun guí ar a son.

Maolsheachlain Ó Catháin
(le Breandán Feiritéar)

Bhí aghaidh Mhaolsheachlain Uí Chatháin
ar Bhundún Mhóire ó bhlianta tosaigh na
1960daí. Thug sé sciúrid siar agus é ina
mhacléinn i gCorcaigh. Thárlaigh sa
Daingean dó tráthnóna i ndeireadh an
tsamhraidh 1962 agus gan aon
mharcaíocht siar aige ná aon loistín
cóirithe thiar roimhis. Stiúraíodh ar Kruger
é a bhí fós i dtigh Tom Long agus loirg sé
síob siar air. Bhí comhluadar a chiorrófadh
an bóthar siar ó Kruger ach chomh maith
le sin bhí ceal buachalla aimsire air. Bhí
Céit ar saoire. Go ceann seachtaine chuir
Maolsheachlain aithne ar Dhún Chaoin agus a phobal, ar ghíotáil tabhairne agus
ar obair agus ar chúram Chéit Néill. Bhí a aghaidh siar riamh ó shoin. Ó thóg sé
tig ag Tobar na gCiaróg “ tá “, mar a dúirt Dómhnaillín,  “ a chearca farae cearca
an bhaile agus cearca an bhaile faró!”. Chuir sé aithne ar na daoine agus
chuidigh leo nuair a fhéad. Bhí sé sáite in imeachtaí an phobail anso agus páirt
nár bheag aige i mórán beartaisí go háirithe i mbunú agus i mbuanú
Fhondúireacht an Bhlascaoid. Chaith sé an tseachtain deireannach dá shaol ar an
gCeathrúin agus ní raibh sé ach fillte ar Chorcaigh nuair a chuir an bás fios air.
Mothófaidh an pobal anso uatha é!

An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, i mbun cainte  le
pobal Chorca Dhuibhne ar cuireadh ó Chomharchumann Dhún

Chaoin, Deireadh Fómhair 2014. 
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