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Is mór an chúis áthais
don gComharchumann a
fhógairt go bhfuil John
Kennedy ainmnithe
d’aon ghuth acu mar
Phearsa Dhún Chaoin na
Bliana 2016. Is maith
atá an gradam sin tuillte
aige mar go bhfuil dua
agus saothar thar na
bearta caite aige le cur chun cinn mhórán de
ghníomhaíochtaí an Pharóiste seo le blianta fada.

ar lean lch 2.

Mícheál Ó Dálaigh 
ag seoladh na mbó abhaile, 1983

Is é Bob Weiss, ó Springfield, ach atá
gaolmhar leis na Muircheartaigh a bhí i

mBaile Ícín (cleas Phaidhlí) agus a
bhíonn i nDún Chaoin ar saoire go

minic, a thóg an pic seo.

Pearsa na Bliana 2016 - John Kennedy 

Grace de Bhál agus Sibéal Ní
Ógáin ag glacadh páirte i scannán
nua mar chuid de thaispeántas
Ionad an Bhlascaoid le déanaí. 

Deireadh le cur leis an nGlúineach
Bhiorach sa Pharóiste (lch 3)

Cuairt Mühlhausen
ar an bParóiste (lch 9)

Cnuasach de Logainmneacha Dhún

Chaoin le foilsiú san athbhliain (lch 11)

The Village 1967 

(lch 4)



ar lean ó lch 1
Agus é á mholadh don ngradam, do thug baill

Choiste An Chomharchumainn aitheantas ar leith don
obair cheannródaíochta atá ar bun aige le dhá bhliain
anuas chun go raghfaí i ngleic leis an ndíobháil mhór
atá á dhéanamh ag an bhfás ar a dtugtar An
Ghlúineach Bhiorach (Japanese Knotweed) do
mhórán ball i nDún Chaoin (féach alt ar leith faoi seo
ar leathanach 3 thall).

Le bliain anuas tá Logainmneacha Dhún Chaoin á
gcnuasach agus á gcíoradh aige in éineacht le
hÉamonn Ó hÓgáin, leabhar atá le bheith foilsithe
san athbhliain agus a bheidh mar sheod thábhachtach
oidhreacha de chuid an Pharóiste (féach lch 11).

Tháinig John Kennedy chun cónaithe go Dún
Chaoin lena bhean chéile, Frances Ní Dhálaigh, agus
a mbeirt mhac, Rónán agus Niall, sa bhliain 1974.
Bhí post mar mhúinteoir fachta aige le Coiste
Gairmoideachais Chontae Chiarraí. Rugadh beirt
mhac eile do Frances agus John tar éis dóibh teacht
go Dún Chaoin, Aonghus agus Eoin. 

Tá céim sa bhfealsúnacht aige agus tá sé cáilithe
mar mheán mhúinteoir (A.T.O.), mar mhúinteoir
feabhais meánscoile agus mar mhúinteoir Béarla mar
theanga iasachta. Lean sé air mar mhúinteoir go dtí
1980 nuair a fuair sé post mar Oifigeach
Aosoideachais leis an gCoiste Gairmoideachais agus
do chaith sé tréimhse mar Oifigeach Oideachais agus
mar Phríomh Oifigeach Feidhmiúcháin ó 2004 go dtí
2006. Mhúin sé cúrsa ar léitheoireacht feabhais ag
Ollscoil Stáit Nua Eabhrach (Albany) sa bhliain 1978
agus do bhí an-bhaint aige le dul chun cinn na
múinteoireachta feabhais agus litearthacht do dhaoine
fásta le linn a shaol oibre.

Bhí sé ina chathaoirleach ar eagraíochtaí difriúla
thar na mblianta, ar nós Chumann Mhúinteoirí
Feabhais na hÉireann, An Áisíneacht Náisiúnta
Litearthachta do Dhaoine Fásta, Comhlacht
Páirtíochta Thrá Lí, Iontaobhaithe Theach Mhucrois
agus Breacadh (a chuireann áiseanna aos oideachais
ar fáil sa Ghaeltacht). Tá sé ina thríú thréimhse mar
chathaoirleach ar Chomharchumann Dhún Chaoin fé
láthair.

Ó chuaigh sé ar a phinsean sa bhliain 2006, tá
díograis agus dúthracht caite aige le cúraimí pobail sa
pharóiste agus tá spéis fé leith aige i bhforbairt
shóisialta agus thimpeallachta chomh maith le
caomhnú agus leathnú na Gaeilge mar theanga
laethúil Dhún Chaoin. 

Gura fada buan é féin is a theaghlach.

Chugainn agus Uainn. Nuacht Shóisialta.

Tháinig chugainn:
Caoimhe Nell, iníon le Neasa Mistéal, ó Bhaile an

Ghleanna Uachtarach agus le Breandán Ó Sé, garmhac
de Nell Ghobnail Uí Shé, nach maireann, ó Chill Chúile
agus An Blascaod Mór.

Tomás, mac le Sinéad agus Pádraig Ó Cearna, Baile
na Rátha.

Leona Rose, iníon le Jane agus Pádraig Ó Conchúir,
An Cheathrú.

D’imigh uainn:
Peaidí Ó Conchúir, An Cheathrú agus Springfield,

MA, deartháir le Mollaí Ní Chonchúir, ón gCeathrúin.
Trí seachtaine i ndiaidh bháis Pheaidí do cailleadh a
mhac, Denis, go tobann. 

Máirín Ní Dhuinnshléibhe
Uí Bheoláin, An Blascaod
Mór agus Cill Mhic a’
Domhnaigh. Thugtaí
‘Máirín a’ Mháistréas’ go
ceanúil uirthi.

Tomás Ó Scannláin
nó Tom Scanlon, mar
ab fhearr aithne air, 
ó Ghleann Loic.
Duine de shaoithe an
pharóiste ba ea é
agus fear a bhí
fuinniúil, gníomhach
agus cuideachtúil.

(Péintéireacht:
Carol Cronin)

Fuair athair Mhary ‘Learaí’ Uí Chíobháin ó Bhaile na
Rátha, is é sin James O’Shea, ó Ghleann Chárthaigh, bás
sa Mheitheamh seo caite.

Trócaire sa chré orthu go léir.

Chuireadar cuing a’ phósta ar a chéile:
Pádraig agus Jane Ó Conchúir, An Cheathrú.
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Ceann de na dúshláin mhóra atá os comhair an
Chomharchumainn faoi láthair agus ceann de na spriocanna
fadtéarmacha atá acu is ea deireadh ar fad a chur leis an
bhfás ar a dtugtar an Ghlúineach Bhiorach nó ‘Na
Hudsons’, mar a thugtaí orthu.

Le blianta fada tá an planda nó an fás seo ag méadú go
rábach sa pharóiste ach go háirithe in áiteanna fothainiúla
láimh le huisce. Bhí cruinniú ar 22 Lúnasa i mbliana, faoi
scáth an Chomharchumainn, chun plé a dhéanamh ar an
bhfadhb leis an bplanda atá ag múchadh na sruthán sa
pharóiste agus go bhfuil an fásra dúchasach á dhíothú aige.
Beartaíodh ar iarracht pobail a thionscnamh chun an planda
a shmachtú agus, más féidir, deireadh ar fad a chur leis sa
pharóiste.

Deineadh suirbhé ar an méid den bplanda atá ann agus
bhí sé le feiscint gur ar bhruach na sruthán is mó atá sé ag
fás agus ag leathnú. Tá faid beagán níos lú ná cúig
chiliméadar ins na srutháin agus meán leithead de dhá
mhéadar den bplanda tríd síos ach amháin ins na háiteanna
ina bhfuil sé scaipthe isteach ins na garraithe agus na goirt.
Meastar go bhfuil timpeall deich mhíle hocht gcéad méadar
cearnach den bplanda sa pharóiste, sé sin, níos mó ná
heicteár nó dhá acra go leith clúdaithe agus loite aige.

Tá sé beartaithe tosnú i Mí Lúnasa seo chugainn le
spraeáil le hábhar ceimiceach nó an t-ábhar a chuimilt ar na
duilleoga nó an t-ábhar a thabhairt le hinstealladh.
Braithfidh an cur chuige ar leagan amach na talún agus an
cóngaracht dos na srutháin. Tógfaidh an iarracht suas le
cúig bliana ar fad mar go mbeidh gá le tabhairt faoin bhfásra
ar fad sa chéad bhliain agus é sin a leanúint le athdhéanamh
iomlán sa dara bliain agus aire a thabhairt sa triú bliain mar
is gá. Choimeádfaí súil ar na ceantracha ar feadh dhá bhliain
eile agus tabharfar aire don bplanda mar a bheidh gá leis.

Cuireann na ceimicí a bheidh in úsáid chun an
Ghlúineach Bhiorach a mharú na plandaí agus na

hainmhithe eile sa cheantar i mbaol agus cloífear go
daingean leis an gcleachtadh is fearr de réir na ndéantóirí
agus na heagraíochtaí timpeallachta. Beidh pleanáil
cúramach agus stiúradh cruinn i bhfeidhm chun ná silfeadh
na ceimicí isteach sa mhaoschlár nó sa bhiashlabhra sa
pharóiste.

Tá comhoibriú ós na húinéirí talún atá buailte ag an
Ghlúineach Bhiorach riachtanach chun go n-éireoidh leis
an dtionscnamh agus lorgófar é sin go pearsanta sar a
dtosnófar an obair. Tá meastacháin á fháil fé láthair ar an
gcostas a bheidh leis an dtogra agus tá súil againn go
mbeidh deontas ar fáil chun cuid den gcostas a íoc ach
beimid ag lorg síntiús ar mhuintir an pharóiste.

Idir an dá linn, tá rudaí molta dúinn a dhéanamh:
1. Go nglacfadh gach úinéir talún go bhfuil an Ghlúineach

Bhiorach ag fás ar a gcuid talún páirt ins an iarracht
phobail chun an planda a ghlanadh as an dtalamh i nDún
Chaoin

2. Ná gearrfaidh aon úinéir talún an Ghlúineach Bhiorach
gan plean ceadaithe a bheith acu ar conas fáil réidh leis
na gearrthóga agus dul ar aghaidh chun instealladh
marfach a thabhairt don bplanda.

3. Níor cheart cré ina gceaptar go bhfuil an Ghlúineach
Bhiorach a bhogadh nó a scaipeadh.

4. Ba chóir do Chomhairle Chontae Chiarraí aon chré ina
gceaptar go bhfuil an Ghlúineach Bhiorrach a thabhairt
go dtí ionad dumpála speisialta ach gan é a scaipeadh i
nDún Chaoin.

5. Go mbeadh gach duine ar an eolas faoi Rialacha 49 agus
50 den gComhphobal Eorpach (Éanlaithe agus
Gnáthóga Nádúrtha) Rialacha 2011 a deireann gur coir í
an Ghlúineach Bhiorach a chur, a scaipeadh, scaipeadh
a cheadú nó a bheith faoi deara as í a scaipeadh.

Deireadh le cur leis an nGlúineach Bhiorach i nDún Chaoin
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Dáithí de Mórdha

Sa dara leath de na
1920í tháinig scoláire
Gearmánach darbh
ainm Ludwig
Mühlhausen (1888-
1956) ar chuairt don
pharóiste. Scoláire
Ceiltise dob ea é, ach
duine den eite dheis
ab ea é ag a raibh ról
nach beag i gcóras na
Naitsíoch. I measc a
ghníomhaíochtaí ar
son an réimis úd bhí
craoladh Gaelainne ón
nGearmáin go hÉirinn
i rith an dara chogadh
domhanda, d’fhonn
muintir na tíre seo a
mhealladh dtí taobh
na Gearmáine. 

Cuirtear síos air mar seo leanas ar an suíomh idirlín
www.ainm.ie:

Tá cuntas ar an scoláire Gearmánach seo ag David
O’Donoghue in Hitler’s Irish voices; the story of German
radio’s wartime Irish service, 1998. ‘Goebbels’ Gaelic Lord
Haw Haw’ a thugann an t-údar sin air. Fuair sé
dochtúireacht ó Ollscoil Leipzig. Rinne sé roinnt
spíodóireachta i ndeisceart na Beilge i rith Chogadh
Domhanda 1914-18. Bhí sé féin agus a bhean Else
bainteach le dreamanna aintoisctheacha den eite dheis le
fada sular cheangail sé leis an bpáirtí Naitsíoch i 1932.
Chuidigh an páirtí sin leis dul chun cinn sa saol acadúil:
tugadh bóthar don Dr Rosenbaum, Stiúrthóir Leabharlann
Tráchtála Hamburg, toisc gur Ghiúdach é agus chun go
mbeadh an post ag Mühlhausen; i 1935 briseadh Julius
Pokorny as cathaoir na Ceiltise in Ollscoil Bheirlín toisc
fuil Ghiúdach a bheith ann agus, b’fhéidir, chun gurbh ag
Mülhausen a bheadh an post. Bhí sé ina bhall den SA
(Sturmabteilung nó mílíste polaitiúil an pháirtí) sna 1930idí
agus den SS (Schutz-Staffel nó póilíní speisialta) ina
dhiaidh sin.

D’fhág sé cnuasach ana-mhór pictiúr ina dhiaidh in éis a chuid
turas ar Éirinn, agus ina measc tá scata a thóg sé sa pharóiste seo
againne. Seo thíos leath-dhosaen ceann, maille le na nótaí a
ghabhann leo. N’fheadar an mbeadh éinne agaibh in ann cur lenár
n-eolas fúthu?
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Sraith Grianghraf ó Dhún Chaoin, 1926-1929

Dún Mór / Ogham-Stein, mit Seán Kavanagh aus Dunquin.
(Dún Mór/Cloch Ogham, le Seán Caomhánach ó Dhún Chaoin.)

Dunquin / Baile Bhiocáire
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Dunquin / John Casey und Pádraig ’ach Síthe beim Aufladen von Heu’.
(Seán Ó Cathasaigh agus Pádraig ’ac Síthigh ag bailiú féir.)

Dunquin / Kinder (Dún Chaoin / Leanaí)

Dunquin / Feuerstelle (Kamin) im Haus von John
Casey, daneben die Mutter von Casey.

(Dún Chaoin / Tinteán (adhartha) i dtigh Sheán Uí
Chathasaigh, máthair an Chathasaigh in aice leis.)

Dingle Halbinsel / Sliabh an Iolair (Eagle Mount) 
Torfstechen, Seán Feirtéar (Seán na Gráige).

(Leithinis an Daingin / Sliabh an Iolair 
ag baint móna, Seán Feirtéar — Seán na Gráige).
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Corn an Bhab
Bronntar
Corn an
Bhab gach
aon bhliain
ar na leanaí
a dhéanann
an iarracht
is mó
Gaelainn a
labhairt i
Scoil Dhún
Chaoin. 

Is corn cuimhneacháin ar Cháit
“Bab” Feiritéar é an corn. Scéalaí
cáiliúil ó Bhaile na hAbha, Dún
Chaoin ab ea í. Bhí na céadta scéal,
rannta agus píosaí béaloidis cloiste
aici ós na glúinte a d’imigh roimpi.

Tá an scéalaíocht ana-láidir sa
scoil agus is minic a bhíonn scéalta
an Bhab againn. 

Bhuas an corn i mbliana agus
bhíos ana-shásta leis. 

– Liam Ó hÓgáin

• Saolaíodh Cáit ‘An
Bhab’ Feiritéar ar an
1 Nollaig 1916.
Bhéadh sí céad
bliain i mbliana.
RIP. Eag.

Comóradh na Scoile ar 1916 agus Dialann na Scoile

Mar chuid de chlár comórtha céad bliain 1916/2016, fuair an scoil brat na hÉireann ó bheirt de Óglaigh na
hÉireann in Ionad an Bhlascaoid ar Lá le Gobnait. Léadh Forógra na Poblachta agus do chuireamar a lán

ceisteanna ar na saighdiúirí. Léadh Forógra na Poblachta agus do chuireamar a lán ceisteanna ar na saighdiúirí.
Roimh shaoire na Cásca shiúl muintir an pharóiste agus pobal na scoile ó bharr Bhóthar an Chlasaigh go dtí an scoil.

Chuir macalla cheol na bpíopaí á seinm ag Feargal Mac Amhlaoibh go mór le sollúntas na h-ocáide. D’ardaigh Pádraig
Ó Mathúna an brat don chéad uair. Chuamar isteach sa scoil ansan agus bhí searmanas againn i gcuimhne na laochra
a fuair bás ar shon saoirse na hÉireann. 

Cniotáil
Táimid ag cniotáil le
trí seachtaine anois.
Dheineamar cailligh
do Oíche Shamhna
agus táimid ag
déanamh maisiúcháin
Nollag, stocaí, cloig
agus fir sneachta don
chuid eile de’n
téarma. Is breá linn a
bheith ag cniotáil. 

Oíche Shamhna i Scoil Dhún Chaoin
Cheiliúramar Oíche Shamhna ar an 28ú lá de Dheireadh Fómhair 2016.
D’imríomar cluichí, dheineamar drámaí agus
d’itheamar agus d’ólamar ár sá. Bhí na
drámaí cumtha againn féin agus
bhaineamar ana shásamh gléasadh suas
mar phúcaí, creatalaigh, foghlaithe
mara, zombaí agus spioradanna eile. 

Bhí ceathrar captaein againn, iad i
bhfeidhil ceithre ghrúpa. D’imríomar
cluichí. Bhí sé phláta ar an mbord. Ar na
plátaí bhí cré, cipín, uisce, fáinne, airgead
agus cros. Chuir Sibéal púicín ar ár gceann
agus phiocamar ceann do na plátaí amach. Dá
bpriocfá an chré - feirmeoir, an fáinne - pósadh, an t-uisce-thar sáile, an
chros - na hoird rialta, an cipín – bochtanas och, och ochón!! Fuair na
múinteorí císte mór seacláide dúinn ar fad. Bhí ard lá againn.

—Danny Ó Ciobháin & Ruairí Ó hÓgáin
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Bhíomar páirteach i
gceiliúradh TG4 XX le
linn FHéile na Samhna.
Dúirt na naíonáin
sinsearacha an scéal
“An préachán agus an
madra rua” agus ag
deireadh an scéil ghlac
an scoil ar fad páirt leis
na focail, “Ní mise a
chúm ná a cheap é.” Bhí
Niamh Ní Bhaoill ana
dheas linn agus thug sí
milseáin dúinn do
chóisir na Samhna sa
scoil.

Scéalaíocht agus Amhránaíocht sa Scoil
Sibéal Ní Ógáin agus Grace de Bhál

Bhuaigh Ruairí Ó hÓgáin an dara áit sa scéalaíocht
faoi 10 agus Úna Nic Cárthaigh an dara áit san

amhránaíocht faoi 8. 

Bhuaigh Grace de Bhál an dara áit san amhráníocht
faoi 10 agus Sibéal Ní Ógáin an dara áit san

amhránaíocht faoi 12. 

Ghlac gach aon leanbh sa scoil ó naíonáin mhóra
go rang a sé páirt in oíche chuideachtan in Ionad
an Bhlascaoid ar an 13/10/2016. D’éirigh ana-
mhaith linn. Fuair na múinteoraí cístí beaga do
gach éinne mar gur dhein gach éinne a bhí
páirteach job an-mhaith! Bhí comórtas
amhránaíochta agus scéalaíochta ar siúil i mBaile
an Fheirtéaraigh. Fuair gach éinne a bhí
páirteach ann teastas agus bhíodar ana-shásta
leis.



An Baidí
John Kennedy

Seo an scéal ó nótaí Mhíchíl Uí
Dhubhshláine, an múinteoir scoile i
nDún Chaoin ó 1970 go 2003 agus a
fuair bás sa bhliain 2006.

Bhailigh criú an Bhaidí le chéile thíos
ag Faill Cliath timpeall a naoi a chlog
ar maidin Dé hAoine, 22 Márta 1878.
Aon duine amháin nach raibh ann ach
níor chuir sé sin ró-mhór isteach orthu.
’Siad a bhí ann ná Seán Ó Cinnéide ó
Bhaile na hAbha, an captaen, Seán
Ághas ó Bhaile na hAbha, Seán
Donncha Ó hUallacháin, sin-sean
athair Mhártain atá ina chléireach sa
tsáipeal lena bhean Betty inniu,
Séamus ’ac Síthigh, sín-sean athair
Chaitlín Firtéar, Donncha Ó Conchúir,
fear óg timpeall 22 bliain d’aois, Pead
Ó Lúing, sín-sean uncail Dháithí de
Mordha agus Muiris Ó Cinnéide.
dearthar an chaptaein. Tá sé ráite nuair
a bhuaileadar síos ar an gcé go raibh
sean-bhean rompu a chomharlaigh
dóibh gan dul ’on bhfarraige mar go
gciorródh an lá. Tá sé ráite leis gur iarr
duine éigin iasacht den mbád don lá
céanna ach go ndúradh "ná bhfaghadh
Dia na Glóire féin an lá sin í".

An té ná raibh i láthair deirtear go
raibh sé ag dul ’on Daingean. Bhuail sé
le duine ar bharr an Chlasaigh a dúirt
leis go raibh an Baidí ag dul amach.
Bhí sé idir dhá chomhairle ach sa deire
thoiligh sé ar dul ar aghaidh. D’imigh
Bád na Tinte amach tamall roimh an
Bhaidí, d’ardaigh an Baidí a sheolta
agus lean í. Shroiseadar Beiginis agus
chuadar ag baint na ribíní feamnaí leis

na corráin a thugadar leo don gcúram.
Timpeall a dó a chlog tráthnóna bhí an
dá bhád lán. D’imigh Bád na Tinte.
Ansan thug an Baidí fé le ualach trom
den bhfeamnach. Bhí taoide tuille ann
agus caipíní bána uirthí le gaoth
aduaidh. Thosnaigh screabhanna báistí
chomh maith. Ansan a d’athin an
captaen go rabhadar i ndainséar agus
thug sé an t-ordú an fheamnach a
chaitheamh amach go tapaidh. Ach ní
rabhadar ábalta í a fholamhú tapaidh a
ndóthain mar go raibh na ribíní
ceangailte le chéile. Caitheadh an bád i
leathaobh agus bhuail tonn í a chas béal
fuithí í. Caitheadh amach gach éinne ar
an dtuille, gach duine ag guí agus ag
béicigh. D’éirigh leis an gcaptaen a
mhéir a shá isteach sa pholl stiúrach, áit
ar cheangal sí, agus d’éirigh le Seán
Ághas dul in airde ar an mbád agus
greim a choimeád lena dhá chois. Thug
an tonn leis an cúigear eile. Timpeall
leath chiliméadar amach ón gCarraig
Dhubh a tharla sé san áit go dtugtar Banc
an Bhaidí air go dtí an lá inniu.

Bhí radharc ag
muintir an pharóiste ar
a dtubaiste mar gur
scaip an focal go
tapaidh. Bhí athair
Dhonnchá Uí
Chonchúir, Tomás nó
Tomáisín, ag obair i
nGort an Dorais ar a
gCeathrún. Chonaic sé
an óspairt agus thuig sé
go maith go raibh a
mhac ar bhord. Deirtear
gur chaill sé an radharc
leis an sceoin a bhuail é
agus gur fágadh mar sin
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é gur cailleadh é. Bhí Peig Ní
Chatháin tar éis teacht ó Chloichear
go dtí Mistéalaigh na Ceathrún
tamall roimhe sin. Bhí sí féin agus
dearthair a chéile amuigh sa ghort ag
obair leis nuair a chonaiceadar beirt
an rud a thit amach. Chaiteadar uathu
na ramhainne agus ritheadar chomh
tapaidh is a d’fhéad siad go barr na faille.

Tháinig an scéala chomh fada le
Baile Bhiocáire ach gurbh é an scéal
a bhí ann ná gurbh é an Tint a bhí
báite. Bhí daoine ag baint feamnaí sa
chladach, muintir Bhaile na Rátha, na
Cíobhánaigh agus Dan Ó Neachtain
go raibh siopa aige i mBaile Ícín.
Chuireadar san chun farraige go
tapaidh i mBád Bhaile na Rátha
féachaint an bhféadfaidis aon
chabhair a thabhairt. Nuair a
thánadar ar an láthair fuaireadar an
bheirt agus fós greim acu ar an mbád.
D’éirigh leo iad a thabhairt slán. Ní
raibh aon radharc ar éinne eile cé go
raibh sé ráite gur fhan Séamus
Éamoinn ’ac Síthigh tamall ag snámh
ar dhá mhaide rámha sar a thug an
tarrac ó thuaidh é. Cúigear a báthadh
an lá sin

Bád saighne ab ea an Baidí, sé sin
bád mór adhmad go raibh seisear nó
hochtar ag rámhaíocht ann. Bhí bád
mar sin ag na bailte fearainn difriúla.
An Baidí a bhí i mBaile na hAbha, an
Tint i mBaile Ícín, an Láir i mBaile
an Ghleanna, an Tarbh i nGleann
Loic, an Bithiúnach i mBaile Ícín
agus an Bád Bán i mBaile na Rátha.
Ina theannta sin bhí Bád na Ceathrún
agus Bád an Choma. Ní raibh an
naomhóg tacaithe go Dún Chaoin an
uair sin.

Cósta Dhún Chaoin a léiríonn Faill Cliath agus Banc an Bhaidí
Mapa: © Logainmneacha Dhún Chaoin, Éamonn Ó hÓgáin agus John Kennedy, 

Comharchumann Dhún Chaoin, 2016.

Bád saighne agus a chriú sna 1800aidí
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Mícheál de Mórdha

Anois, agus sinn ar tí tairseach na bliana 2017 a thrasnú, ba
mhaith liom sibh a thabhairt leathchéad bliain siar, go dtí an
Dún Chaoin a bhí ann sa bhliain 1967. Mar b’shin í an bhliain
a tháinig criú ó UCLA anall chugainn chun scannán faisnéise
a dhéanamh mar gheall ar mhuintir an pharóiste seo is sia siar
in Éirinn. Bhuel, deineadh an scannán a chur le chéile in am
tráth agus tugadh an t-ainm choitianta ‘The Village’ air. 

Do bheadh déanamh an scannáin seo ligthe i ndearmad ar
fad sa pharóiste seo in imeacht na mblianta ina dhiaidh sin,
b’fhéidir, ach amháin gur tháinig Muiris Mac Conghail, cara
mór don bParóiste, ar chóip de is gur chraol sé é ar RTÉ, am
éigin i ndeireadh sheachtóidí an chéid seo caite agus é an uair
sin ina Cheannasaí Clár ar an stáisiún.

Maith mar a tharla, ach bhí aon fhadhb amháin ag muintir
Dhún Chaoin an tráth a craoladh an scannán. Ní raibh aon
ghlacadh teilifíse sa cheantar ná ar feadh blianta ina dhiaidh.
Is sa Daingean, measaim, a thaifead ar dtús cóip den gclár
agus ní fada a bhí sé nó go raibh lán a súl á bhaint ag muintir
Dhún Chaoin as. Ar ndóigh, cheannaigh roinnt de mhuintir a’
Pharóiste gléasanna seinte fís scannán, chun go bhfeicfidís
‘The Village’. Ábhar iontais ba ea é ar feadh tamaill agus
glacadh go maith leis. Is dócha go bhfuil cóip den scannán
ins gach tigh cónaithe anseo ó shin agus tá aithne againn ar
dhaoine go bhfuil sé feicthe níos mó na fiche babhta acu.
Agus féachfaidh siad arís is arís eile air.

Sea mar sin, siar linn go Dún Chaoin 1967 agus an saol a
bhí ann an uair sin.

Saol beo bocht, den gcuid is mó, agus an bhéim ar a
bheith beo seachas bocht. Mar tuigtear dom go raibh an áit
seo beo le cuideachta agus le muintearas an t-am sin. Bhí an
bhothántaíocht an-láidir agus gach aon duine sásta fónamh ar
a chomharsan dá mbeadh gá leis. Meithle i ngarraithe chun
cocaí móra féir a dhéanamh nuair a bhíodh an féar sábhálta.
Bhí creideamh láidir i nDia ag na daoine agus slua mór ag
freastal ar an Aifreann gach Domhnach.

Gaelainn ag gach n-aon agus gan Béarla maith ag mórán.
Cé ná raibh aon speilp orthu, ní raibh aon ocras ar aon duine

mar bhíodar go léir ag braith ar an dtalamh agus an
talamh á chur acu le prátaí agus glasraí, ladhar ba bainne
ag formhór gach teaghlach, caoire ar a’ gcnoc nó istigh
sa Bhlascaod, cearca agus lachain go líonmhar agus
cúpla criú naomhóige ag dul ar a’ bhfarraige, nuair a
bhíodh an chaoi acu, ag iascach bhallach, phollóga agus
mhaicréal agus, b’fhéidir an cúpla gliomach nó piardóg.
Móin dhubh agus stuaicín á bhaint acu ar phortaigh na
gcnoc agus gníomhaíocht bhreá shláintiúil mar sin.

Bhí an ‘craemearaí’ beo ag an am, teainceanna bainne
á tharraingt ann ag capaill nó asail. Ba mhaith é ‘seic a’
chraemearaí’ nuair a thagadh sé. Ba mhaith iad mná an
pharóiste chun cístí breátha tí a dhéanamh, sea agus im tí
agus béilí breá blasta eile. Thugtaí fo-gheábh ’on
Daingean i gcomhair an Aonaigh nó chun Lón na Nollag
a thabhairt abhaile. Bhíodh bleaist mairteola agus putóga
dubha agus b’fhéidir an cúpla ispín (nó putóga bána, mar
a thugtaí orthu) ag teacht abhaile acu ón nDaingean mar
gur annamh a bheadh a leithéid dá gceannach acu ach ar
lá a bheidís sa bhaile mór. 

Aon lá eile bhídís i dtaobh leis an gceann muice, an
crúibín nó an breac éisc úr sa tsamhradh nó an ballach
buí nó an maicréal leasuithe sa dúluachair. Níorbh aon
nath le cuid acu siúl ’on Daingean agus abhaile arís chun
stoc a dhíol ar an Aonach.

Do bhíodh bus CIÉ ag freastal ar an bParóiste dhá
uair sa tseachtain – Dé Máirt agus Dé Sathairn. Uair má
seach do bhíodh heaicní Jack Moran nó ‘Johnny The
Post’ abhaile acu agus gach aon scol amhrán ag na fir, tar
éis cúpla ‘medium’ pórtair a chaitheamh siar!

Is ar éigean a théadh aon duine go tigh tábhairne ró-
rialta ach ba mhaith leo an fo-bhuidéal pórtair a dhiúgadh
leis na comharsain nuair a bhíodh na cocaí á ndéanamh
nó ag ‘bálnaight’ fada fánach. An uair úd bhí Dún Chaoin
lán go barra de amhránaithe agus de cheoltóirí agus ní
mór muintir an Bhlascaoid a áireamh go hard ar an liosta
seo.

Is deacair a shamhlú ná raibh an leictreachas curtha
isteach fós, i 1967, i gcuid de thithe an pharóiste agus ní
raibh uisce reatha istigh ins gach tigh, ach an oiread. Bhí

‘The Village’ – saothar scannánaíochta i nDún Chaoin 1967

Muiris Ó Lubhaing agus a mhac, Seán, ag dul ’on ‘craemearaí’ 

Ag tabhairt faoin Oileán



roinnt caidéal uisce poiblí scaipthe timpeall na háite. Bhí an
fo-mhótar sa pharóiste ach ní mór é agus tractor amháin, is
dóigh liom.

Áit ghnóthach ba ea oifig an phoist, a bhí lonnaithe i
dTigh a’ Mháistir ag an am sin agus Hannah Daly ina bhun.
Bíodh dole beag ag cuid acu agus an pinsean ag cuid eile
agus théidís ’dtí Hannah ag triall air. Bhí siopa beag ag
Hannah agus tae, siúcra, subh, im agus builín ar díol aici. 

Bhíodh strainséirí ag teacht ’on Pharóiste ag an am, agus
formhór na méide a thagadh acu, is i míonna Iúl agus Lúnasa
is mó a thagaidís. Bhí tithe lóistín ag Kruger, ag Mollaí Ní
Chonchúir agus Cáit ‘An Princess’ Ní Chathsaigh. Chun
líofacht na Gaelainne a bhlaiseadh dóibh féin a thagadh
leithéidí Sheáin Ó Ríordáin, Sheáin Ó Tuama. Bhreandáin Ó
Buachalla agus Bo Almqvist. Bhí cuid de na cainteoirí
Gaelainne b’fhearr in Éirinn i nDún Chaoin an uair úd - abair
Seán ‘Charlie’ Ó Conchúir; Cáit ‘An Bhab’ Feiritéar; Deainí
Cháit Mhór Ó Gairbhia, Séamus ‘An Pound’ Ó Lubhaing
agus Maidhc ‘An File’ Ó Gaoithín.

B’shin cuntas gearr ón dtaobh istigh agus seo cuntas ón
dtaobh amuigh, a scrígh an t-antraipeolaí, Paul Hockings,
mar gheall orainn. Is é siúd is mó a fhaigheann creidiúint
mar gheall ar an scannán a dhéanamh.

At the westernmost promontory of Ireland, the Dingle
Peninsula, lies Dunquin, the most westerly village in
Europe. 180 people (in 1967), most of them old, many
unmarried, all poor.......

In short, Dunquin is not prosperous nor even an
entirely happy community. The land is atrocious:
extensive tracts of bog, good only for fuel and then
only if the peat can be dried properly. Few fields are
good for anything better than hay or grazing, and
many have outcrops of rock in them. Potatoes and
oats grow in a few isolated patches, but scarcely
enough. It is a hard life for those who will make a
living from the land, and it gets harder as the villagers
grow older and fewer. Scarcely any of them have
children, and these children leave without fail when
they are old enough to look after themselves in Dublin
or London or Boston. The school was closed some
years ago and sold to Metro-Goldwyn-Mayer, who
relocated it.

In the film you are about to see there is one
unspoken theme that explains everything we present
on the screen. It is the sad theme of decline in the
fishing, degradation of the farming, diminution of the
population. The village of Dunquin as you see it
portrayed in this film is the end result of steady and
insistent ecological changes that can be traced all the
way back to the Great Irish Famine of the 1840’s .

To the casual tourist the peasant way of life is
utterly unchanged from times long ago. As you will
hear the tourists say in the film in referring to the lack
of mechanisation on the farms, “You can close your
eyes and successfully transport yourself back two
hundred years. All the nasty, ugly, modern things
aren’t here”.

—Paul Hockings, Chicago, 1976

Bíodh sin mar atá ach seo an ‘modus operandi’ a tharraing
Hockings ar féin, mar a mhínítear sa tsliocht seo:

Abstract: The Village was a collaborative venture
between Mark McCarty, a film professor, and Paul
Hocking, an anthropologist, carried out when both
were teaching at U.C.L.A. and trying to develop a
new style of anthropological filmmaking. Their
efforts first in a Gaelic- speaking village and later in
an editing room, led to a 70-minute documentary that
was an early example (1968) of Observational
Cinema. This project developed through several
stages, each sketched out in the article, and each
guided by the supposition that Gaelic-speaking
peasants could explain themselves to the audience
without the intermediary of a commentator. Methods
of winning local co-operation, structuring an
unscripted film, and elucidating the social structure
are discussed, as well as the general rationale for
making a documentary in this manner.

—Paul Hockings, Dept. of Anthropology, University of
Illinois at Chicago; Gone with the Gael: Filming 

An Irish Village, 1976

Seo é cuntas Hockings ar conas mar a rangaigh leis Dún
Chaoin a roghnú mar shuíomh don scannán.

Getting Started in the Gaeltacht
My long drive through Ireland and sampling the

hospitality of innumerable pubs had to come to an
end the day Mark McCarty reached Shannon
Airport. We quickly looked at the countryside in
Clare and Galway, and again examined the villages
I had selected. But once we went to County Kerry
and ensconced ourselves in Kruger’s Pub, the only
one in Dunquin, we immediately agreed that this was

Muiris 'Paidhlí' Ó Muircheartaigh agus Séamus de Mórdha, fear poist an
paróiste, in Oifig an Phoist.
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the place to work. Indeed, I could not think of a solid
argument against the village, and reticent as the Irish
peasant usually is with strangers, we were
nonetheless made to feel warmly welcome. McCarty
stayed at the pub, a sop to his original filming
project, I stayed at the home of Mrs. Casey who, as a
little girl, had been host to John M. Synge when her
family lived on the Blasket. We were joined by two
graduate students from the Ethnographic Film
Program, Mike Hall and Alex Prisadsky. Mike
quickly and justly received a Gaelic nickname that
meant Big Mike, and was very popular with the local
lads, especially because he was a composer and
performer of “folk” songs. Alex was a quieter, slower
person, but one that people warmed to because he did
not seem to threaten them. McCarty himself proved to
be an amiable manic-depressive who punctuated
events every two or three days by announcing, “It’s a
disaster, Hockings”, a sentiment that was to ring in
my ears right up to the day of our World Premiere.
But he quickly put things right again, and regained
his breezy equanimity by shooting some more film.
The two graduate students stayed in a small rooming-
house, our strategy being to spread ourselves around
the village and keep all ears and eyes open.

Thug Hockings agus a chomhluadar rud amháin faoi ndeara
go láidir, is é sin go raibh an daonra ag dul i léig agus féach,
gur tuigeadh don Roinn Oideachais i 1970 gur cheart an
Scoil – Scoil Naomh Gobnait – a iamh go buan nuair a bhí
líon na leanbh a bhí ag freastal uirthi tite go tubaisteach.
Ach sin scéal eile.

Bíodh lochtaí agat ar an scannán nó ná bíodh, is féidir
rud amháin a rá. Is é sin gur fiú go mór é bheith againn chun
féachaint siar ar an saol a bhí. Saol atá athruithe ó bhonn ar
fad. Táimid beo fós in nDún Chaoin, tá clócaí an
bhochtanais caite dínn againn agus n’fheadair éinne conas
mar a bheidh againn i gceann 50 bliain eile. Gura fada buan
an paróiste is sia siar in Éirinn. 

Am Suas! Muiris ‘Kruger’ Ó Caomhánaigh

Logainmneacha Dhún Chaoin
Cnuasach Cuimsitheach le foilsiú san Athbhliain

Le tamall anuas tá
foireann dhíograiseach,
faoi stiúir An
Chathaoirligh, John
Kennedy, agus chara
mór den bParóiste, An
Dr. Éamon Ó hÓgáin,
ag cnuasach liosta
cuimsitheach fíor-
spéisiúil de
logainmneacha an
Pharóiste. Foilseofar an
t-eolas seo ar fad i
bhfoirm leabhair go
luath an bhliain seo
chugainn. Go deimhin,
is é Lá ‘le Gobnait seo
chugainn, 11 Feabhra
2017, an sprioc atá ann
d’fhoilsiú an tsaothair shlachtmhair seo.

‘Tá an obair críochnaithe ar an mbailiúchán
logainmneacha agus tá na lámhscríbhinní leis an gclódóir.
Ní fada uainn anois é. Is féidir linn ár ndúchas fuinniúil a
aithint as logainmneacha an cheantair mar tá siad ar nós
léaspairt ar an bparóiste agus tugann siad léargas ar chuid
de na daoine a mhair ann,” a deir John Kennedy.

Is seod é an leabhar seo ina bhfuil
-   800 logainm de chuid Dhún Chaoin le foghraíocht agus

nótaí eolais
-   28 mapa ar a léirítear suíomh na láthaireacha seo go

cruinn
-   11 aiste i dtaobh na mbailte fearainn agus a stair
-   14 léiriú de radharcanna agus de shuíomhanna sa

pharóiste
-   Cuntas beacht ar dhaonra an pharóiste ó 1835 go dtí

1911
Mar bhreis air sin go léir, gheofar cnuasach
logainmmneacha a bailíodh i Scoil Naomh Gobnait, Dún
Chaoin, sa bhliain 1982. Deineadh an taighde faoi stiúir
mhúinteoir na linne sin, Mícheál Ó Dubhshláine, trócaire
sa chré air. Tá liosta ann de 300 logainm—Ó Cheann
Chloichir go Ceann Sléibhe—agus mapa ar leith ag dul leis. 
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Tháinig Pádraig Ó
Mathúna agus a
bheanchéile,
Siobhán (a cailleadh
ar an 7 Meán
Fómhair, 2012),
chun cónaithe go
Baile an Teampaill 
i ndeireadh na
1990dí. Bhí 
Pádraig agus 
Siobhán, trócaire sa 
chré uirthi, an-ghníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge ó thús, agus is mó ócáid
a d’eagraigh siad i gCaiseal Mumhan, áit inar chaitheadar cuid mhaith dá saol
oibre. Cáilíodh Siobhán mar bhanaltra agus Pádraig mar phoitigéir. Bhí spéis ar
leith acu i gcúrsaí ealaíona agus bhí cumas ceoil, péintéireachta, seodóireachta
agus láimh cheardaíochta acu. Is mar ghabha geal a bhain Pádraig cáil amach,
nuair a d’éirigh sé as mar phoitigéir agus i measc na bpíosaí a dhein sé tá pláta
a chruthaigh sé do Chanonú Naomh Oilibhéar Pluincéad atá anois i Musaem na
Vatacáine sa Róimh.

Lá Nollag sa bhliain 2011 bhronn Pádraig agus Siobhán cailís ar Shéipéal
Naomh Gobnait, Dún Chaoin, i gcuimhne ar Mhuintir Mhathúna agus Mhuintir
de Faoite. Níos déanaí bronnadh éadach altóra le dearadh de chrochet
Éireannach a dhein Siobhán. I Mí Eanáir, 2016 tugadh cros altóra a dhein
Pádraig don Séipéal. 

Mar chomóradh ar laochra 1916 agus i gcuimhne ar Shiobhán, ar Mhuintir
Mhathúna agus Muintir de Faoite agus mar bhuíochas do phobal Pharóiste
Dhún Chaoin, bheartaigh Pádraig dhá chruibhéad agus trádaire a dhéanamh.
Deineadh iad seo as airgead agus tá ór taobh istigh den gcruibhéad fíona. 

Ar gach píosa tá sainmharcanna Oifig Mheasúnachta Chaisleán Bhaile Átha
Cliath mar aon le marc cláraithe Phádraig  P.Ó M. In éineacht leo sin tá marc
speisialta 1916, a úsáideadh ar na píosaí airgid agus óir a deineadh sa tír seo i
mbliana. 

Is i mBaile an Teampaill, Dún Chaoin a dhein Pádraig na píosaí agus
críochnaíodh an tsraith ar Fhéile na Deastógála 2016. Tá an tAthair Eoghan Ó
Cadhla, an tAthair Tomás Ó hIceadha agus pobal an pharóiste fíor bhuíoch do
Phádraig as a bhuanna agus a chuid ama a roinnt chomh fial san orainn. Gura
fada buan é!

Sraith Earraí luachmhara bronnta ag
Pádraig Ó Mathúna 
ar Shéipéal Naomh Gobnait

— Tráth na gCeist Boird Thigh Khrugeir —
Is ar an 28 Nollaig, ag 8.30 i.n., a bheidh an ócáid bhliantúil seo ar
bun, faoi scáth an Chomharchumainn.
Mar is gnáth, is foireann de cheathrar a bheidh ar gach bord agus
táille €20.00 ar gach bord.

Tabharfar cibé brabach a dhéanfar ar an oíche do dhá
charthanacht áitiúil i.e. i gcomhair an Bhus Ailse a théann go
Corcaigh agus ar ais agus Cuan Counseling.

Beidh duaiseanna maithe do na boird a thagann sa chéad trí áit.
Deir fear na gceist don oíche, ná fuiltear chun a ainmniú go fóill,

go mbeidh an bhéim ar eolas áitiúil ach go mbeidh tarraingt ar
cheisteanna ghinearálta chomh maith.

Is féidir boird a chlárú ar an oíche agus tá breis eolais ar fáil (ach
amháin na ceisteanna féin!) ó gach ball den gcoiste.

Foilsithe ag Comharchumann Dhúin Chaoin Teoranta 2016 • In eagar ag Mícheál de Mórdha • Clóchur: Inné, Dún Chaoin • Clódóirí: Kingdom Printers, Trá Lí.

Seo ómós álainn do Phádraig ó dhuine de na
cainteoirí Gaelainne is fearr sa tír: Nioclás
Mac Craith, Rinn Ua gCuanach.


