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Mollaí Ní Chonchúír
(7.1.1920 – 3.3.2015)

Saolaíodh Mollaí ar Cheathrú an Fheirtéaraigh, Dún Chaoin, do Dhonncha agus do
Mháire Uí Chonchúir ar an 7 Eanair 1920. Bhí beirt dearthár agus beirt deirféar aici,
Peaidí, a mhaireann fós i Meiriceá, agus Tom, Neil agus Peig atá imithe ar shlí na fírinne.

Thosnaigh Mollaí ar Scoil Dhún Chaoin ar an 20 Bealtaine 1925 i rang Bhríde Bean
Uí Loinsigh. Ar fhágaint na scoile di, d’fhreastail sí ar scoil chócaireachta i gCill Airne.
Thug sí seal leis ag obair mar fheighlí linbh/cailín aimsire i mBleá Cliath leis an nGinearál
Risteárd Ó Maolchatha agus a bhean Máire. Bhí múineadh na Gaelainne dá gclann mar
phríomhchúram uirthi.

Blianta beaga ina dhiaidh sin, cheannaigh Mollaí tigh i gCorcaigh, 11 Bailtíní
Roseneath, agus d’oscail a tigh ósta féin ann. 

I gcaitheamh aimsire, bheartaigh Mollaí filleadh ar a fód
dúchais, agus mar sin, dhíol sí an tigh i gCorcaigh agus thóg
tigh ósta nua, Tigh Mhollaí, i nDún Chaoin. D’fhan na sluaite
stróinséirí i dTigh Mhollaí, cuid acu a thagadh bliain i ndiaidh
bliana. Orthusan, bhí Seán Ó Ríordáin, Bo Almqvist, Séamus Ó
Duilearga, Anraí Ó Braonáin, Aindrias Ó Gallachóir, Caoimhín
Ó Danachair, Ciarán Mac Mathúna, Máirtín Ó Cadhain,
Éamonn de Buitléar, Muiris Mac Conghail, Heinrich Wagner
agus an taistealaí Tim Severin agus a chriú. D’fhan na
hArdeaspaig Tomás Morris agus Diarmuid Clifford aici chomh
maith.

Ostóir fáilteach
ab ea Mollaí ar
bhreá léi cuileachta
agus ceol. Thagadh
comharsana ag
bothántaíocht
chuici chomh

maith, agus is minic a thrácht sí ar oícheanta go maidin i gcomhluadar Danny
Cháit Mhór Ó Gairbhia agus Jimmy Mhártan Ó Dálaigh. Ar theacht ar an aer
do Raidió na Gaeltachta i 1972, bhaineadh Mollaí sásamh ceart as an nuacht
áitiúil, ceol, seanscéalta agus comórtaisí amhránaíochta sean-nóis an
Oireachtais.

Arís i mbliana, do rug leanaí an pharóiste duaiseanna leo ón Oireachtas a bhí
ar siúl i mBaile Átha Cliath.  Déanamid comhghairdeas leo agus lena
múinteoirí.

Ruairí Ó hÓgáin, an chéad áit: Comórtas Aithriseoireachta faoi 9
Liam Ó hÓgáin, an dara háit (bonn cré-umha): Comórtas Scéalaíochta 12-15

Duaiseanna an Oireachtais 2015

Joe Daly, Mollie, Heinrich Wagner,Peig (deirfiúr Mhollie),
Máire (máthair Mhollie agus Peig)

Bronnadh Teastas “Benemerenti” an Pápa Benedict XVI 
ar Mhollie Ní Chonchúir ar 15 Iúil 2012



Tá cuid de stair Dhún Chaoin timpeall orainn gach lá ins na

hainmneacha a thug ár sinsir ar na goirt, na droichid, na

gleannta agus na sainchomharthaí eile a thugadar faoi deara

sa dúthaigh. Le tamall anuas, táimid ag iarraidh na

seanainmneacha seo a bhailiú le cabhair ó mhuintir na háite

agus, go mór mhór, le cabhair ó Éamonn Ó hÓgáin, saineolaí

a bhailigh an t-eolas sa pharóiste roinnt blianta ó shin. Níl

Ceathrú an Fheirtéaraigh cíortha fós againn ach seo sampla

des na hainmneacha ós na bailte fearainn eile.

Tugadh ainmneacha ar áiteanna a bhain le seanchas na

háite nó le ábhair ón saol eile.

Gleann na bPúcaí (Baile na Rátha) - bhí eagla roimis na

púcaí i gcónaí

Cuas Aonghuis (Com Dhíneol) - mac Daghda, dia

Ceilteach, ab ea Aonghus

Páirc na bPúcaí (An tSeantóir)

Uaigh Mhac Rí na Spáinne (Baile Bhiocáire) - seanchas ó

eachtra Santa Maria de la Rosa

Tigh Mhóire (Baile Bhiocáire) - bandia na talún go bhfuil

An Dún Mór ainmnithe ina diaidh

Mar a thuigfí, tugadh ainmneacha pearsanta ar thalamh a

bhain le daoine áirithe. Tá fhios againn fós cérbh iad cuid des

na daoine sin ach tá cuid acu imithe i bhfolach orainn.

Garraithe Deain Neachtain (Baile na Rátha) - ón nGaillimh

ab ea Deain

Páirc Bhillí (Gleann Loic) - níl fhios cérbh é Billí

Garraí Bhríde Mhóir (Com Dhíneol) - níl fhios cerbh í

Bríde

Móintín Phidí (Baile an Teampaill) - Pidí ab ea leasainm

Phádraig Mhic Shíthigh

Gort an Phápa (Baile Bhiocáire) - Pádraig de Brún ab ea an

Pápa, ní fear na Róimhe a bhí i gceist

Tugadh ainm ar chuid des na háiteanna toisc an déanamh atá

orthu.

An Cloigeann (Baile na Rátha)

An Gort Doimhin (Gleann Loic)

An Príosún (Com Dhíneol)

Na Goirt Bhána (An Gleann Mór)

Leac na mBuachaillí Bána (Baile Bhiocáire)

Bhí aithne ar ghoirt eile mar gheall ar na rudaí a bhí ar siúl ann

nó ag fás ann. 

Gort na Ceártan (Baile na Rátha)

Gort an Aitinn (Gleann Loic)

Poll an Ancaire (Com Dhíneol)

Gairdín na nÚll (Baile na hAbha)

Tá droichid riachtanach sa pharóiste toisc go bhfuil

aibhneacha ag teacht ós na cnoic atá timpeall orainn.

Droichead Thóin na Gualann (Baile Ícín) - ar an mbóthar

siar go Com Dhíneol
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Droichead Freáilí (Baile Bhiocáire) - fear ab ea Freáilí a

bhí ina chónaí faoin droichead

Droichead an Choma (Com Dhíneol)

Droichead an Ghlinn Deirg (Gleann Loic) - tá cré dhearg

sa Ghleann

An Droichead Bán (Baile na Rátha)

Tá go leor toibreacha sa pharóiste ach níl siad chomh

tábhachtach inniu agus a bhíodar fadó.

Tobar Bhaile an Ghleanna (Baile an Ghleanna)

Tobar na dTrí dTeorann (Baile na Rátha)

Tobar Dhualach (Baile na Rátha)

Tobar an Chéirín (Gleann Loic)

Tá aithne ag an saol mór ar Naomh Gobnait ach do bhí dhá

Chill eile i nDún Chaoin anallód

Cill Ósró (Baile an Ghleanna) - níl aon eolas ar Ósró,

b'fhéidir gur truailliú é ar ainm eile

Cill Tiacháin (Gleann Loic) - deirtear gur ó Chill

Chainnigh a tháinig Tiachán

Cill Ghobnait (Ceathrú an Fheirtéaraigh) - bhí cealla ag

Gobnait i gCill Orglan, Baile Bhuirne agus Inis Oírr

chomh maith le Dún Chaoin

Tá láithreacha sa pharóiste ainmnithe i ndiaidh ainmhithe.

Clais an Mhada Rua (Gleannn Loic)

Fothair na gCat (Com Dhíneol)

Carraig an Ghiorria (Baile an Teampaill)

Cnocán na gColúr (Baile Bhiocáire)

Bhí goirt áirithe aitheanta toisc go mbíodh toradh fé leith ag

fás iontu.

Garraí an Ghabáiste (An tSeantóir)

Gort an Lín Thiar (Gleann Loic)

Gort na hEorna (Baile Bhiocáire)

Buailtín an Choirce (Com Dhíneol)

Níl anseo ach blaiseadh des na logainmneacha álainne atá

ar fáil i nDún Chaoin agus cuireann siad lenár dtuiscint, ní

amháin ar thíreolas na háite ach ar na glúnta atá imithe agus

an iarracht a dheineadar iad féin a chuir in iúl dona chéile

agus a bheith cruinn maidir le cúrsaí talún. Tá breis agus

ceithre chéad logainm bailithe agus curtha ar mhapa go dtí

seo agus ba bhreá linn a thuilleadh d'fháil má tá siad

amuigh ansin. Tá sé i gceist na mapaí agus na liostaí a

fhoilsiú an bhliain seo chugainn.

Rian na Staire i nDún Chaoin

— Tráth na gCeist Boird —
Tigh Kruger

Dé Máirt, 29 Nollaig, 8.30 i.n.

Táille Foirne €20 (€5 an duine)

Ar son CONCERN sa tSiria
Urraithe ag Comharchumann Dhún Chaoin
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An Ghlúineach Bhiorach 
nó “Na Hudsons”

Tá an Ghlúineach Bhiorach ar cheann de na
speicis choimhthíocha ionracha is mó
trioblóide.  Tá cuma ghlas air mar a bheadh
bambú ann agus é breac le spotaí beaga
dúghorm-chorcra.  Tá na duilleoga ubh-
chruthach agus bior rinneach orthu agus
pátrún fáis sainiúil, fiarláin ar an ngas.
Bláthanna beaga neas-bhána a bhíonn air i
dtriopaill a bhíonn ar crochadh ó alt an ghais
is na nduilleoga.  Ó Lúnasa go Deireadh
Fómhair a bhíonn sí faoi bhláth.  Tá na
fréamhacha righin, tiubh agus cuma an
adhmaid orthu.  D’fhéadfadh struchtúir na
bhfréamhacha síneadh 7m go cliathánach agus 2m faoi bhun
na máthairphlanda os cionn talún.

Tá an Ghlúineach Bhiorach an-choitianta anois agus í
scaipthe go forleathan.  Tá sí le feiscint ar imill bhóithre, ar
bhruacha abhann agus i bhfálta sceach, áit a bhfaigheann sí
ceannas ar na speicis dhúchasacha lena mbíonn sí in
iomaíocht agus mar a bhfásann sí ina mothar tiubh.  Tá sí le
feiscint go láidir ar an gCeathúin, sa Ghleann Dearg, i mBaile
Bhiocáire agus fiú i mBaile na Rátha agus tá sí ag tosnú ag fás
in áiteanna nua gach bliain.

De réir Rialacháin 49 agus 50 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach is cion é an Ghliúnach Bhiorach a
scaipeadh nó a cheadú nó a thabhairt isteach nó a scaoileadh.
Má fhaigheann tú an Ghlúineach Bhiorach ar do chuid talún,
is é an rud is tábhachtaí a dhéanamh ná gan ligint don
speiceas leathadh amach níos faide.  Ná dein na plandaí a
struiméail, a bhaint, a shúisteáil ná a shlisniú.  Is féidir le píosaí
beaga bídeacha den phlanda iad féin a athnuachan agus bíonn
sé níos deacra fós an fhadhb a choimeád faoi smacht.  Moltar
gan cré a rómhar, a bhogadh ná a dhumpáil mar go
bhféadfadh ábhar den phlanda a bheith ann a scaipfeadh a
thuilleadh é.

Is féidir an Ghlúineach Bhiorach a smachtú má chuireann
duine inniúil na luibhicídí cearta léi.  Tá gá le pleanáil áfach
chun í a dhíothú toisc go mbíonn gá le breis aire ina dhiaidh.
Ní mór machnamh a dhéanamh leis ar conas is fearr an  
t-ábhar planda marbh a bhainistiú agus a dhiúscairt agus conas
aire a thabhairt don ithir éillithe.  

’Sé an t-am is fearr chun tabhairt fén obair ná sa bhfómhar,
ó Lúnasa go Meán Fómhair, nuair atá na bláthanna ar an
bplanda ach sara dtosnaíonn an planda ag dul i léig.  Mar sin,
tá sé beartaithe na rudaí seo leanas a dhéanamh chun fáil
réidh leis an nGlúineach Bhiorach i bParóiste Dhún Chaoin:

1. Mapa a ullmhú ag teaspáint na láithreacha den Ghliúnach
Bhiorach (GB) i nDún Chaoin

2. Cead a fháil ós na feirmeoirí agus daoine eile atá in aice
leis an GB nó go bhfuil GB ar a gcuid talún chun
luibhicíd a úsáid uirthi.

3. Comhairle a lorg ar Cathy Fisher, Oifigeach
Bithéagsúlachta, Comhairle Contae Chiarraí.

4. Plean a chur le chéile chun deireadh a chur le GB sa
pharóiste.

5. Meastúchán ar an gcostas a bhaineann leis seo agus plean
airgid a aontú.

6. An obair a thosnú sa bhfómhar 2016.

Má tá spéis agat san obair seo nó dá ba mhaith leat a bheith
páirteach sa bhfeachtas chun an Ghlúineach Bhiorach a
smachtú, dein teangmháil le duine ar bith ar an gCoiste nó
le John Kennedy.

Catherine (Kavanaugh) Kane.
Iníon le John agus Johanna Ó
Cíobháin ab ea Catherine a
rugadh  i nDún Chaoin ar 24
Samhain 1908.  Bhí triúr dearthár
agus ceathrar deirféar aici - John,
Lawrence, Daniel, Margaret Joy,
Mary Murphy, Nell Fitzgerald
agus Noreen Walsh.  Chuaigh sí
ar imirce go dtí na Stáit Aontaithe
sa bhliain 1928 agus bhí cónaí
uirthi i Hartford agus West
Hartford.  D’oibrigh sí don
chomhlacht Veeder-Root go dtí 1955 nuair a scor sí chun aire
a thabhairt dona deirfiúr, Mary.  Bhí Veeder-Root ar an
gcomhlacht is mó ar domhan ag an am a dhein gléasanna
comhairimh.  Bean lách a bhí inti agus ba bhreá léi bheith i
gcomhluadar daoine eile agus ag freastal ar chóisirí.  Cócaire
den scoth ab ea í.  Bhí sí pósta le Eugene Kane, deartháir Mhicil
Kane, agus d'éag sí ar 2 Meitheamh 2015 in aois 106 bliain.  Ar
dheis Dé go raibh a hanam dílis.
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John Nagle 
ó Cheathrú an Fheirtéaraigh

I measc na ndaoine ó Dhún Chaoin a fuair
ceadúnas chun líon a fhás sa bhliain 1796
do bhí Arthur Nagle agus tá sé luaite arís
mar cheannaire ar rannán des na gardaí
cósta nó na Sea Fencibles sa bhliain 1804.
Tá Dominick Nagle luaite mar cheannaire
ar an rannán eile des na Sea Fencibles i
nDún Chaoin ag an am.  Nílimid cinnte cá
raibh cónaí ar na Nagles i nDún Chaoin go
dtí gur phós John Dominic Nagle cailín
darb ainm Catherine Mitchell ar 9 Feabhra
1839 mar go bhfuil sé scríte gur ó Cheathrú
an Fheirtéaraigh ab ea iad beirt.  Seans
maith gur mac do Dominick Nagle a bhí i
John Dominic agus gur nia nó gar-mhac é
do Arthur Nagle.

Ba iníon do Sylvester Mitchell agus a
bhean Bridget Millane (Maoileoin is
dócha) ab ea Catherine agus do rugadh í sa
bhliain 1816.  Bhí na Mistéalaigh go láidir
ar an gCeathrúin agus do bhí trí theaghlach
ann nuair a deineadh an daonáireamh i
1901 agus arís i 1911.  Tá a sliocht fós sa
pharóiste.

De réir Luacháil Uí Ghríofa (1853), do
bhí tigh agus timpeall dhá acra déag talún
ar cíos ag John Nagle ó Lord Ventry ach gur
ba leis dhá thigh eile a bhí ligithe amach ar
cíos aige le Mary Long agus Sylvester
Mitchell.  Iad ar fad an an gCeathrúin.  Bhí
tigh agus gairdín leis ar cíos ag Margaret
Kane ar an gCoimín i mBaile Ícín díreach
ar an bhfaill ag Béal Átha.  Deirtear gurb é
an gort is lú i nDún Chaoin é an gairdín sin
agus go raibh 10 bpéirse ann.

Ag an am sin do bhíodh na tithe ins na
bailte fearainn bailithe le chéile in aon
láthair amháin agus do bhí dá thigh is fiche
de thithe na Ceathrún mar a bhfuil tigh
Mháire Joe agus tigh Mháire Treasa inniu.
Bhí tigh amháin i mbaile fearainn na
Ceathrún thíos i mBéal Átha ag Ellen
Boland agus b’shin é an muileann arbhair.

Rugadh an chéad leanbh, Mary, do John
Dominic agus Catherine Nagle ar 13
Samhain 1839 agus  do saolaíodh seachtar
dóibh ar fad chomh fada agus is eol dúinn.  

Seo mar a bhí:

Ag am éigin idir 1851 agus 1856 do bhog
John agus Catherine isteach ’on Daingean
go dtí Lána  an Ghreen, (Sráid an Ghreen
atá anois air), agus d’oscail John siopa san
áit go bhfuil Sheehy’s SPAR inniu.
Chónaigh sé in airde staighre agus bhí ag
éirí chomh maith sin leis gur thosnaigh sé

ag ceannach ime ós na
feirmeoirí máguaird chun é
a dhíol i gCorcaigh.
Faraoir, sa bhliain 1859 do
thit an praghas ar im i
Londain ach bhí praghas
níos airde geallta ag John
Nagle dos na feirmeoirí
agus do chaill sé mórán
airgid.  Dhein sé margadh
lena chreidiúnaithe ach
d’éirigh sé as margadh an

ime.
Bhí spéis mhór aige i gcúrsaí staire

agus do bhain sé cáil amach mar
threoraí áitiúil agus do bhí sé ag iarraidh
iarsmaí staire a mhíniú do dhaoine agus
iad a chaomhnú trína chuid litreacha dos
na páipéirí nuachta.  Bhí sé cairdiúil leis
na saineolaithe ag an am agus do
scríobh sé ag moladh an méid a bhí
déanta ag Lord Ventry ar mhaithe lena
thionóntaí.  Níor thaitin sin le Conradh
na Talún agus chloígh John le cúrsaí
staire ina dhiaidh sin.

Tá sé ráite gurb é a scríobh amach
uacht Ghearóid Moore ó Thíorabháin
ina bhfuil cur síos ar an dtiomna ó
Pháras a chabhraigh leis na Mórdhaigh i
dTíorabháin san 18ú céad.  Dódh an
bhunchóip den uacht sin i mBaile

Ainm                 Dáta Breithe                Áit Saolaithe

Mary              13 Samhain 1839      Ceathrú, Dún Chaoin

Ellen                   23 Iúil 1844         Ceathrú, Dún Chaoin

Catherine         17 Lúnasa 1848       Ceathrú, Dún Chaoin

Catherine         16 Márta 1851         Ceathrú, Dún Chaoin

Bridget             11 Lúnasa 1856       Lána an Ghreen, An Daingean

Arthur          30 D. Fómhair 1853     Lána an Ghreen, An Daingean

Elizabeth      22 Meitheamh 1858     Lána an Ghreen, An Daingean

Luacháil Uí Ghríofa (1853)
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Átha Cliath i 1922 agus, muna mbeadh
an leagan athscríte againn, bheadh píosa
eile de stair an cheantair imithe uainn.

Ní fios cá bhfuair John Nagle a chuid
oideachais mar do bhí Béarla agus
Gaeilge ar a thoil aige agus bhí sé go
maith ábalta altanna agus litreacha casta
a scríobh dos na páipéir nuachta.  Ina
theannta sin, bhíodh staraithe ag lorg a
chomhairle agus bhí comhfhreagras aige
le leithéidí an Iarla Dunraven agus
Richard Brash.  Bhí scoil scairte i nDún
Chaoin san ochtú céad déag ach níl fhios
againn cé chomh fada agus a mhair sé.
B’fhéidir gur chuaigh sé lasmuigh den
bparóiste chun oideachas d’fháil, rud a
bhí coitianta ag an am, nó b’fhéidir gur
chuir sé oideachas air féin.  Tá an chuma
air go raibh meas ag muintir an Daingin
agus an cheantair máguaird air mar tá sé
luaite go minic mar fhinné ag póstaí
agus baistí.  Fuair sé bás i 1889 in aois
80 bliain agus níl tásc ná tuairisc ar
threabhchas úd Arthur Nagle i nDún
Chaoin inniu.

– John Kennedy

Dáithí de Mórdha

Cuirtear i leith Thomáis Uí Chriomhthain
go mbíonn smut den áibhéil, nó díolúine
ealaíontóra áirithe, ag baint lena chuid
scríbhneoireachta ar uairibh, go háirithe
maidir le heachtraithe stairiúla a tharla
roimh ré a shaoil féin. Bíonn solúbthacht
áirithe ag baint leis maidir le dátaí cruinne
agus sonraí, cé gur dheacair a bhas a fháil
mar sheanchaí ná mar eachtraí, ná go
deimhin mar scríbhneoir.

Tá eachtra i mór-shaothar Thomáis, An
tOileánach, ina bhfuil cuir síos ó bhéal
Thomáis Mhaoil Uí Chearna (an seanchaí
a bhí pósta ag an gCailleach Béal Dorais)
ar eachtra a tharla agus é ina gharsún
deich mbliana, inar fuadaíodh seisear fear
ón Oileán Tiar an tslí ar fad go Béal
Feirste.1 Mheasas i gcónaí gur píosa
cumadóireachta a bhí sa sliocht seo nó gur
ag cur cosa fé scéal éigin a bhí sé.

Is mar seo a chuireann Tomás Maol
síos ar an eachtra: bhí seisear fear ón
Oileán, athair Shéamais Mhóir Uí
Ghuithín2 (nó ‘Púdar’ mar a tugadh air),
Muiris Liam Ó Guithín, Muiris Ó
Duinnshléibhe (athair an fhile, Seán Ó
Duinnshléibhe), Pádraig Óg Ó Cearna
agus athair Thomáis Mhaoil féin ina
measc, ag fiach le firéid sa Mhullach
Ramhar lá. Thugadar long strainséartha fé
ndeara, agus an chuma uirthi go raibh

píolóta á lorg ag an gcaptaen (ba mhinic do
bháid píolótaí áitiúla a thógaint ar bord mura
mbeidíst ró-shiúrálta fén gcósta). Chuadar
chomh fada le Cuas na mBád agus
chuireadar bád saighne ar snámh, agus
níorbh fhada go rabhadar cliathánach leis an
árthach. Ach má bhí, thit criú an Oileáin
agus captaen an bháid amach lena chéile ar
chúis éigin – seans nár réitíodar maidir le
táille píolótaíochta:

Ní ligfeadh sé ’on bhád iad chun
teacht abhaile an uair do thugadar an
t-eolas do, ach a raibh do sheolta
aige do chur in airde, agus do shéid
an oíche thar meon, insa tslí gur
chaill sé an bád agus é cúl le beann ó
thuaidh ... do thug sé iad chomh fada
agus do bhí sé féin ag dul, agus dá
mbeadh sé ag dul a fhaid eile.

Nuair a fuair captaen an árthaigh é féin go
deas sábháilte i Loch Bhéal Feirste, chuir sé
an dlí ar chriú an Bhlascaoid, “agus do
bhíodar daor inti, mar ní raibh tuiscint acu
air, mar ná raibh aon Bhéarla acu ach
beagán do bhí ag athair Dhuinnshléibhe.”
Bheidíst dulta don bpríosúin nó daortha go
talamh Van Diemen murach ‘an duine uasal
do ghlac do láimh iad’:

Do las an duine uasal chuin feirge ar
chloisint an scéil do, mar ba
chaptaein airm é agus dob é Ciarraí a
áit dúchais, agus ní raibh sé ag dul
rómhaith dho daoine as do bheith á
dhaoradh. Do chuaigh don ráib sin
isteach ina measc, agus dob éigeant í
a chur ar bun arís. Do chuaigh
captaein na loinge agus captaein an
airm i gcoinnibh a chéile, agus ní
raibh meath ar theangain éinne acu.
Dob éigeant d’fhear na loinge
daichead punt do chur amach ar an
mbord agus fiacha an bháid do chaill
sé ina theannta – deich puint eile.

Bhí fear amháin (athair Shéamais Mhóir, a
deir Tomás Maol) tar éis éalú roimhe seo,
agus tháinig abhaile don Oileán de shiúl na
gcos, “agus níor thaisteal éinne riamh thrí
Éire is mó do fuair anró ná é, gan bróg ar a
chois ná éadach ar a chorp, ach an t-ocras
agus an fuacht ag gabháil lastuas do, agus an
scanradh ina theannta san air ar eagla go
mbeadh beartha air ó am go ham.”
D'fhilleadar ar fad ar an Oileán, agus scéal
le hinsint acu. Baineadh stad as Tomáisín
Maol (cé gur dócha nach maol a bhí sé ag
an am!) mar bhí a athair “comh hathraithe

sin leis an sceimhle agus leis an
gcruachás do rug air go dtabharfá an
leabhar nárbh é a bhí riamh ann.”

Ana-scéal is ea é, ach mar a deirim,
cheapas i gcónaí go raibh ábhairín
áiféise ann. Ach bhí dearúd trom orm.

Is cosúil go bhfuil fírinne éigin sa
scéal, mar go bhfuil insint eile air
aimsithe agam i measc páipéir An Athar
Jack Mac Ginneá a bronnadh ar Ionad
an Bhlascaoid níos luaithe i mbliana.
Istigh i lár an chnuasaigh tá cóip
chlóbhuailte de roinnt de scríbhinní
Johnny Nagle (féach cuntas John
Kennedy ar Johnny roimhe seo), fear ón
gCeathrúin i nDún Chaoin a bhí ag cuir
fé sa Daingean a bhí tar éis an eachtra a
chloisint go mion minic agus é ina
gharsún. Sna cáipéisí seo tá dréacht de
litir a foilsíodh sa Tralee Chronicle ar an
5 Márta 1875 ina bhfuil ana-chur síos ar
an eachtra, agus cé go bhfuil mion-
difríochtaí idir an dá chuntas, is cur síos
é a thagann a bheag nó a mhór le leagan
Thomáis Mhaoil. 

Bhí ana-mheas ag Nagle ar lucht
rachmais agus ‘uaisle’ an chontae, agus
is dá bharra san a chur sé peann le pár
sa chás seo, “to lay before your readers
and the general public an account of a
most noble and praiseworthy act on the
part of a Kerry gentleman towards a
boat's crew from one of the Blasket
Islands, with a view that it might be
recorded to his memory in our county
annals, and handed down to posterity or
memorized from age to age.”

Is mar seo a thosnaíonn Nagle an
scéal:

It appears that between sixty and
seventy years since3 a large ship
was seen hovering about off our
western coast, with a flag flying
from her masthead, which
indicated that she was a foreigner
and in need of a pilot. A boat had
put off from the Great Blasket
Island, and after a long and
tedious pull the strange ship was
boarded by the islanders. It would
appear that the captain and
themselves did not come to terms
regarding the pilotage, and he, so
as to annoy and vex them, had
altered his course, and “never
changed a sheet until he entered
Belfast Lough,” to use the words
of two of her crew, from whose
lips I had had it when a boy, and

Tomás Maol, Johnny Nagle agus Fiagaithe an Bhlascaoid i mBéal Feirste



often since from some of their
neighbours.

Agus Béal Feirste bainte amach aige, bhí
eagla ar an gcaptaen go gcuirfeadh criú an
Bhlascaoid an dlí air as iad a fhuadach,
agus chuimhnigh ar sheift. Chuaigh sé fé
dhéin giúistís, agus chuir cás i gcoinne na
n-oileánach, “for having robbed his ship
on the high seas ... The result was that the
poor ignorant and innocent men were all
handcuffed, brought on shore and lodged
in the county gaol at Belfast.” Ní raibh
focal sa chúirt ag ár ndaoine mar bhíodar
ar fad, seachas éinne amháin, gan Béarla,
agus gan punt sa sparán chun fear a
gcosanta a fháil.

Foilsíodh tuairiscí fé na foghlaithe mara
ó Chiarraí, mar dhea, sna nuachtáin
áitiúla, agus thug captaen airm ón Ríocht
fé ndeara iad:

The regiment to which the late
lamented Major Mahony,4 of
Dunloe Castle … belonged had
then, very fortunately for the poor
prisoners, been quartered at Belfast,
and when he read one of those
slashing paragraphs that appeared
in the morning papers on the
subject of this great robbery … (he)
got astonished and ashamed … the
Major at once went to the prison
where they were confined, and
examined them very minutely on
the subject of the heinous crime
which was laid to their charge …
he bailed them out, be it eternally
recorded to his memory, and sent
them to private lodgings, and all
that solely at his own expense.

The Major then went before the
Mayor of Belfast and related to him
the particulars of this very singular
affair … and truly said that it could
not be expected that eight men5

could have committed such a
robbery, as alleged by the captain,
on a ship which was manned by
between thirty and forty hands all
told.

When the court day came the
Mayor presided, and the gallant
and humane Major Mahony was in
attendance also. On the case being
called, James Dunleavy6 – who was
the only man among the boat's
crew that understood or could
speak a single word of English –
was sworn in and gave a detailed
account of every incident and
occurrence that happened … the
captain was puzzled and hadn’t a

leg to stand on; and whenever he
would say a word in self defence the
Mayor used to turn his back to him
with real contempt for his ill-
treatment towards those poor
unfortunate men.

The decision of the court was that
the captain of the ship had to pay
twenty-one guineas for the loss of the
boat and ten pounds to each man of
the entire crew – in all, over a
hundred pounds sterling.

Deir Nagle linn chomh maith gur éalaigh
fear amháin (Patrick Shea7 a thugann sé air)
agus gur shiúil sé siúd abhaile, ag brath ar
dhéirce agus ar charthanacht na ndaoine ar
a thaisteal do. Tugann sé léargas sa chuntas
chomh maith dúinn ar mheoin na bhfo-
thiarnaí talún áitiúla i dtaobh na
cosmhuintire, agus é aríst ag moladh Major
Mahony go hard na spéire:

The above kind treatment on the part
of Major Mahony, towards eight poor
unfortunate men, has been a most
noble and praiseworthy act in every
sense of the word – an act that has
seldom or ever been known, or even
recorded in history. On their arrival
in this town Counsellor Hussey (who
was then their landlord under Lord
Cork) had like to horse-whip them for
not writing to himself on the subject,
and said that if he were made aware
of it, that he would make the Captain
pay sixpence a mile for each man all
the way from Belfast to Dingle.

The two last survivors of the
boat’s crew have been dead about
thirty years; but there is an old man8

still in existence at the Blasket that
well recollects this most extraordinary
occurrence. Probably there are old
people still at Belfast also that
recollect the same time.

Má chuirtear an dá chuntas le chéile is féidir
a rá go bhfuil creatlach fírinne fén scéal. Is
cinnte gur fuadaíodh criú ón mBlascaod, go
gcailleadar an bád saighne a bhí acu, gur
cuireadh fé ghlas i mBéal Feirste iad, gur
tháinig Daniel Mahony i gcabhair orthu,
agus gur fíneáladh captaen na loinge. Deir
an bheirt acu go raibh salacharáil Béarla ag
Duinnshléibhe, agus gur éalaigh fear amháin
a tháinig abhaile de shiúl na gcos.

Tá scata eolais inspéise eile sna cuntais.
Féach go raibh pobal maith láidir ina gcónaí
sa Bhlascaod Mór ag tús na 19ú Aoise, agus
cuid de na teaghlaigh is mó a shamhlaítear
leis an Oileán fréamhaithe ann cheana. Tá
léiriú ar an ngluaiseacht daoine isteach don
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Oileán ann – ba ó Dhún Chaoin ó
dhúchas an Duinnshléibheach, ó Bhaile
an Fheirtéaraigh ab ea athair Shéamais
Mhóir (Guithíneach),9 agus in imeacht
glúine eile bheadh sliocht an
Ghuithínigh eile (Maras Liam) ag
maireachtaint ar Inis Mhic Uibhleáin.10

Ba ón nGráig isteach a chuaigh athair
Pheaidí Mhártain11 a luann Nagle ina
chuntas chomh maith.

Eachtra é seo a tharla os cionn dhá
chéad bliain ó shin, agus féach go
mbíonn cruthúnas i bhfoinsí scríofa ar
an seanchas, agus cruthúnas inár
seanchas ar an bhfocal scríofa.

——————————————

Nótaí

1 Tá leaganacha eile den scéal céanna
i Seanchas Ón Oileán Tiar (Ó
Criomhthain & Flower, Ó Duilearga
eag., An Cuman Le Béaloideas
Éireann, 1956) l.112 & 251n, agus sa
bhailiúchán béaloidis a dhein leanaí
scoile an oileáin fé stiúr Nóra Ní
Shéaghdha & a foilsíodh i An
Blascaod Trí Fhuinneog Na Scoile,
(Pádraig Ó Héalaí, An Sagart, 2015)
l.270. 

2 Sa leagan den scéal a foilsíodh i
Seanchas Ón Oileán Tiar, deir
Tomás Dhónaill linn gur Púdar féin,
seachas a athair, a bhí i gceist. 

3 ‘In our about 1795’ atá sa dréacht,
ach idir na blianta 1805–1815 a deir
an dréacht a foilsíodh sa Tralee
Chronicle.

4 B’é seo Brigade-Major Daniel
Mahony, ó Chaisleán Dhún Lóich in
aice Lios an Phúca. Cailleadh sa
bhliain 1832 é.

5 Seisear a deir Tomás Maol.
6 Más fíor Tomás Maol, b’é seo athair

an fhile agus, más ea, Muiris ab
ainm do.

7 ‘Athair Shéamais Mhóir’ a deir
Tomás Maol.

8 ‘Patrick Martin Keane’ a deir Nagle
sa leagan clóbhuailte. B’é seo Peaidí
Mhártain Ó Catháin, a bhí ina Rí ar
an Oileán tamall. Deir Maras Muiris
Ó Catháin, a gharmhac, gur mhair
Peaidí Mhártain ós cionn céad bliain
d'aois.

9 Ba de shliocht an fhir seo clann
‘Ghobnait.’

10 B’iad seo sinsir mhuintir Mhaidhc
Léan.

11 Ba de shliocht an fhir seo na Maras
Mhuirisí, Na Peats Mhicís agus na
Bofars.



7

Saolaithe
Déanamid comhghairdeas leis na tuismitheoirí seo leanas
agus guímid gach rath ar na leanaí a saolaíodh i rith na
bliana.

Mac, Conor, do Sharon agus Roggero
Iníon, Kate, do Susan agus Lorcán
Iníon, Mollie, do Eibhlís agus Rory
Iníon, Siún, do Louise agus Morgan
Mac, Faolán, do Cristin agus Tom
Iníon, Ella Maisie, do Theresa agus Dáithí

Pósta
Phós beirt chailín ón bparóiste:

Gráinne de Mórdha le Rob Kok
Aoife Ní Dhálaigh le John Collins

Guímid saol fada, sona, sláintiúil le chéile orthu.

Míchéal de Mórdha ar scor
B’é Micheál an chéad bhainisteoir a bhí ar Ionad an
Bhlascaoid nuair a d’oscail sé i 1993 agus ar feadh dhá
bhliain is fiche do stiúraigh sé insint agus scaipeadh scéil an
Bhlascaoid Mhóir.  Bhí sé i bhfeighil ar an bhforbairt a
deineadh ar na háiseanna agus na taispéantais ar mhaithe le
eolas a thabhairt ar an saol a bhí ar an Oileán agus ar an
tábhacht atá agus a bheidh le cultúr an Oileáin.  Bhí
Mícheál ina Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge agus do
ghlac sé páirt lárnach in eagraíochtaí áitiúla cosúil le
Cumann Turasóireachta Chorca Dhuibhne agus
Comharchumannn Dhún Chaoin.

Sarar thóg sé an post mar bhainisteoir ar an Ionad,
bhí Mícheál ag plé le iriseoireacht agus do chaith sé
blianta le Raidió na Gaeltachta agus ag scríobh dos na
nuachtáin.  Lean sé leis an gceird sin agus bhí sé ina
eagarthóir agus ina údar ar scata leabhar, ina measc,
Scéal agus Dán Oileáin agus An Rialtas Ab Fhearr.

Guímid blianta fé áthas agus fé shíocháin air féin
agus ar a bhean, Aingeal.

Máire Ní Scannláin, gradam nua bainte amach aici
Is í Máire ó Ghleann Loic a thiocfaidh i gcomharbacht
ar Mháire Uí Shíthigh mar stiúrthóir ar Oidhreacht
Chorca Dhuibhne ag deireadh na bliana seo.  Tá Máire
ag obair mar eagraí agus mar mhúinteoir leis an
Oidhreacht le roinnt blianta agus roimis sin bhí sí ina
hOifigeach Gaeilge le Comhairle Contae Chiarraí.  Tá sí
cáilithe mar theangaire i bParlaimint na hEorpa chomh
maith.  Go mbaine sí taitneamh as a post nua agus go
raibh toradh maith ar a cuid oibre.

Corn Rugbaí an Domhain
’Sí Bríd Firtéar ó Chom
Dhíneol an captaen atá ar
Fhoireann Ban Tag-Rugbaí
na hÉireann agus iad ag
glacadh páirte i
gComórtas an Domhain
san Astráil i Mí na Nollag.
Go n-éirí go geal leo.

Imeachtaí na Bliana 2015

Fógra 
Leathanbhanda 

le leanaí Scoil Dhún Chaoin

Tháinig foireann mhór scannánaíochta ar scoil i Meán Fómhair na
bliana seo chun taifeadadh a dhéanamh ar leanaí na scoile do fhógra
nua teilifíse atá déanta d’Eir. Chaitheadar leathlá sa scoil agus tá cuid
de na leanaí le feiscint anois sa bhfógra a bhíonn á chraoladh go
minic ar an dteilifís.

Deineann Comharchumann Dhún Chaoin comhbhrón leis na teaghlaigh sa pharóiste a bhí ag caoineadh bás a ndaoine
muinteartha i rith na bliana  —  le muintir Uí Chearna ar bhás an Dr. Mike Kearney, le muintir Uí Chíobháin agus le Treasa
Feiritéar ar bhás Phádraig, agus le muintir Uí Shé ar bhás Sheáin, le gaolta Mhollie Ní Chonchúir ón gCeathrúin agus le
gaolta Cháit Ní Chíobháin ó Bhaile na Rátha.



Tigh Mharia Simonds Gooding
Thug leanaí na scoile turas ar thigh Mharia Simonds Gooding ar an

gCeathrúin i mí Márta mar chuid d’Fhéile na Cásca a bhíonn ar siúl ar
an mBuailtín gach bliain. D’inis Maria scéalta dóibh mar gheall ar a

tigh féin agus ar na pictiúirí a bhí crochta istigh aici ann. 

Na cupcakes (Comórtas Scéalaíochta agus Amhránaíochta)
Ghlac gach aon leanbh sa scoil ó Naíonáin Mhóra go Rang 6 páirt i gComórtas
Scéalaíochta agus Amhránaíochta a reachtálann Oidhreacht Chorca Dhuibhne
i mí Dheireadh Fómhair gach bliain. Téann cuid de na leanaí ar aghaidh chun

páirt a ghlacadh in Oireachtas na Samhna. Mar chuid de cheiliúradh an
chomórtais bíonn císte beaga ag na leanaí ar scoil lena n-ainmneacha orthu

agus i mbliana bhí cóisir Oíche Shamhna againn an lá céanna.

Tionscnamh na nDroichead (Béal Átha)
Dhein na leanaí agus na múinteoirí tionscnamh ar dhroichid an pharóiste i

mbliana agus sa phictiúr seo, táimid ag tógaint sosa ag droichead Bhéal Átha.

8

Paráid Lá le Pádraig
Glacann an scoil páirt i bParáid Lá le Pádraig ar an mBuailtín

gach bliain. Dhein Caitlín Firtéar brat aoibhinn dúinn i mbliana
le hiompar linn i rith na Paráide. 

Nuair a d’fhill na leanaí ar an scoil, dheineadar píosa ealaíne 
do thaispeántas Fhéile na Cásca bunaithe ar scéalta Mharia.


