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Pearsa an Pharóiste 2017

Máire Ní MhaoileoinDhá dhuais liteartha Oireachtais
tagtha go Dún Chaoin i 2017

D’éirigh le beirt ó Dhún Chaoin an
chéad duais a bhaint amach i
gcomórtais éagsúla de chuid An
Oireachtais  - sin iad Liam Ó
hÓgáin, Baile na Rátha agus Peadar
Ó hUallaigh, Baile An Ghleanna.
Comhghairdeas leo beirt.
I gComórtas C1 – Aiste, Roinn A
(faoi 16),  do bhuaigh  Liam Ó
hÓgáin an chéad duais, €300, lena shaothar:
‘Laoch Chiarraí – An Gooch Cooper’ agus i
gComórtas A6 – Cnuasach Filíochta do thug
Peadar an svae leis agus duais €1,250 as a
chnuasach Tráth Na Tairsí.

Fógraíodh ar an 4 Nollaig gurb é
Malachaí Mac Amhlaoibh 

atá ceaptha ina Phriomh Oide 
ar Scoil Naomh Gobnait, 

Dún Chaoin. 
Comhghairdeas  ó chroí leat, 

a Mhalachaí.

Ól, Ceol, Bia agus Craic
ag Beárbaiciú an Pharóiste.Caitlín Firtéar, Eddie Campion (nach maireann) 

agus Larry Slattery (nach maireann), i dTigh Kruger 
sna sean-laethanta.



Is  breá le Comharchumann Dhún
Chaoin Teoranta a fhógairt gurb í Máire
Ní Mhaoileoin, Príomh Oide, Scoil
Naomh Gobnait, Dún Chaoin, ‘Pearsa
An Pharóiste 2017’. Go deimhin, tá ról
lárnach i saol an Pharóiste ag Máire ó
ceapadh ina Príomh Oide í i
gcomharbacht ar Mháirín Ní Bhroin, i
Mí Eanáir 2011.

Ó shin i leith do thuill sí meas agus
urraim, idir óg agus aosta, mar shár-
mhúinteoir, a bhí díograiseach,
staidéartha agus stuama i mbun a
dualgas. D’fhan sí dílis chomh maith do
oidhreacht theangan agus do chultúr
agus do thraidisiúin Dhún Chaoin agus
tá a rian sin ar na leanaí go raibh an
t-ádh orthu í bheith mar mhúinteoir acu.

Ar an nGráig a saolaíodh  agus a
tógadh Máire Ní Mhaoileoin – iníon le
Bríde (Ní Shúilleabháin) agus le Jeaicí
Ó Maoileoin (atá ar shlí na fírinne le
blianta fada).  Thug Jeaicí Ó Maoileoin
tréimse fhada ag múineadh ar Scoil a’
Bhuailtín. 

Cáilíodh Máire ina bunmhúinteoir sa bhliain 1977 agus thug sí tamallacha ag múineadh i Scoil Dheireadh na
Creiche, láimh leis an nGleann Garbh, i gContae Chorcaí, agus i Scoil a’ Bhuailtín, sar ar ceapadh ina Príomh Oide i
nDún Chaoin í.

D’éirigh léi Scoil Naomh Gobnait a choimeád ar a bonnaibh go breá fad a bhí sí ina Príomh Oide agus, féach, gur
thosnaigh an líon is mó naoínán bheaga, deichniúr ar fad acu, sa scoil i mbliana, rud nár tharla ó 1935.

Le déanaí do chuir Máire in iúl go bhfuil sí ag dul ar phinsean óna cuid oibre ag deireadh na míosa seo.
Guíonn an Comharchumann agus muintir Dhún Chaoin ar fad gach rath, sonas agus séan uirthi sna blianta atá

roimpi.

Máire Ní Mhaoileoin –  Pearsa an Pharóiste 2017

Príomh Oide nua Scoil Naomh Gobnait
Fógraíodh ar an 4 Nollaig gurb é Malachaí Mac Amhlaoibh atá ceaptha ina Phriomh Oide ar
Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin. Comhghairdeas ó chroí leat a Mhalachaí. 

Mac é Malachaí le Áine Moynihan agus Feargal Mac Amhlaoibh, Baile na Rátha. Tagann
sé i gcomharbacht ar Mháire Ní Mhaoileoin agus beidh sé ag tosnú ar a chúram mar
Phríomh Oide go luath i 2018.

Saolaíodh Mal, mar a thugtar go ceanúil air, i 1982 le linn dá thuismitheoirí bheith ina
gcónaí ar Oileán Chléire, i gCorcaigh, agus d’aistrigh an líon ti go Dún Chaoin i 1986.
D’fhreastail sé ar Scoil Dhún Chaoin, ar Mheánscoil na mBráithre sa Daingean agus ar
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhain sé céim B.A. amach i gCorcaigh agus M.A. in
Institiúid Theicneolaíochta Átha Cliath agus Iar-chéim eile san Oideachas ó Choláiste
Mhuire Gan Smál, Luimneach. Thug sé tréimse ag obair i réimse an chaidrimh poiblí i
mBaile Átha Cliath agus thug sé roinnt biaistí ag obair mar Threoraí in Ionad An Bhlascaoid.

Ó 2010 tá sé ag múineadh i nGaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maighir, Corcaigh.
Fear ildánach é, go deimhin agus spéis ar leith aige i gcúrsaí aisteoireachta agus i gcúrsaí spóirt, ach go háirithe an

rugbaí. Deartháir is ea é le Muireann Nic Amhlaoibh, an ceoltóir agus an t-amhránaí aitheanta agus déarfadh sé féin
amhrán nó dhó ach an deis agus an áit cheart a bheith aige chuige sin!
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Suíomh
duchas.ie
Mícheál de Mórdha

Cuireadh spéis nach
beag sa pharóiste seo sa
tsuíomh idirlín:
duchas.ie atá ar fáil le
cúpla mí anuas agus a
bhfuil mórán pictiúr ann
a bhaineann leis an
bparóiste, ar a n-áirítear
An Blascaod Mór. 

Tionscadal digitithe
Chnuasach Bhéaloideas
Éireann atá in dúchas.ie
agus is iad Fiontar agus
Scoil na Gaeilge,
Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath (DCU), i
gcomhar le Cnuasach
Bhéaloideas Éireann, An
Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath (UCD), atá i
mbun na hoibre
leanúnach seo le maoiniú
ón Roinn Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí
Réigiúnacha, Tuaithe
agus Gaeltachta (le
tacaíocht ón gCrannchur
Náisiúnta), ó UCD agus
ó Fhondúireacht
Bhéaloideas Éireann.

Cuirimid i gcló
anseo roinnt de na
pictiúir is mó a raibh
suim iontu sa pharóiste.

An Seana Shlí

Is é seo an cosán, trí Fhaill Móir, a bhí ag dul síos go Cé Dhún Chaoin – An
tSeana Shlí – mar a thugtaí air. Timpeall 1947 a tógadh an pictiúr seo agus ba é
Tomás Ó Muircheartaigh an grianghrafadóir. Obair dhuaisiúil go maith ab ea
siúl ón gCé go Barr Na hAille gan aon rud a bheith le hiompar ar a chosa ag
duine ach é féin. Féach gur mó fear a thug céad maircréal i bpaca garbh leis ar
an dhroim suas an cosán ard seo. Timpeall 1950 a tógadh an cosán nua – a bhí
beagainín níosa réidhe ach fós go bhfuil dua nach beag ag siúl anairde air.

Tá na pictiúirí seo foilsithe

le chaoinchead ó dúchas.ie

agus ó Cnuasach 

Bhéaloideas Éireann.
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Dún Chaoin ó Shliabh an Iolair, 1947

Tógadh an pictiúr seo ó shleasa Shliabh An Fhiolair, os cionn na Seantórach i 1947, 70 bliain ó shin.
Tabhair faoi ndeara go raibh i bhfad níos lú tithe sa pharóiste an t-am sin ná mar atá inniu. Tá ‘Scoil A’
Mhinistir’ (An Scoil Phrotastúnach) le feiscint go soiléir sa ghrianghraf seo (ar chlé ó Thigh na gConnors
i mBaile na Rátha).
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Tigh Shéamuis Bhig, 1947
Is é seo tigh chónaithe an tseanchaí agus an fhir suilt, Séamus Beag Ó Lubhaing, i mBaile An Ghleanna.
Cailleadh Séamus Beag an bhliain chéanna agus a tógadh an pictiúr seo,

Tigh na Mistéalach, 1939
Tigh na Mistéalach i mBaile An Ghleanna le feiscint anseo agus é fós dá thógaint. 1939 an dáta atá leis
seo. Tabhair faoi ndeara go bhfuil Tigh na gCathánach agus Tigh na Mórdhach tógtha cheana féin.

14



15

Imeachtaí na Bliana ar Scoil

D’éirigh go h-iontach le “Charlie agus an Monarchan
Seacláide” a cuireadh i láthair roimh laethanta 

saoire na Nollag.

Bhí dráma eile ullamh againn do Lá Ghobnait, “Falla
Trump” an ainm a bhí air. Bhí sé ar stáitse againn ag
Coirm Gael Linn ar an 6ú Mí Márta i Siamsa Tíre i dTrá
Lí agus ina dhiaidh sin sa Lab sa Daingean.

Seo sinn ag cleachtadh le Scoil
Mhaolchéadair don gclár Cleas Act

Bhí RTÉ againn ag déanamh
taifead don gclár “Cleas Act” ag tús
na bliana. Bhí orainn dul go Scoil
Mhaolchéadair chun an t-amhrán le
Edel “Hello” a chleachtadh leis an
ngrúpa Seo Linn. 



Ag deireadh Mí Feabhra
chuamar go Bleá Cliath don
gclár beo  “Cleas Act”. 
Seo sinn ag canadh “Máire
Bhán Óg” le Muireann Nic
Amhlaoibh a bhí ina aoi
speisialta againn. 

Dheineamar ceiliúradh ar Lá an Mháistir ar an 29ú
Bealtaine nuair a chuamar ar thuras go dtí an nDún Mór.
D’imíomar go dtí Cé Dhún Chaoin ar dtús chun féachaint ar
an plaic do’n long Santa Maria de le Rosa a bhí san Armada
Spáinneach. Shiúlamar suas ar an nDún Mór le Seán Mac
an tSíthigh agus chonaiceamar an túr faire agus an chloch
atá seasta suas ann. Chuamar as san go Tráigh Chom
Dhíneal an fhaid a bhíomar ag fanacht leis an mbus.
Tháinig an bus agus chuamar go dtí Óstán Ceann Sibéal.
Chuir Helena Uí Dhálaigh fáilte romhainn agus líonamar ár
mbolg! Bhí lá iontach againn.

An Turas Scoile
Chuamar go muileann gaoithe
Chathair Uí Mhóráin le linn téarma an
tSamhraidh agus d’fhoghlaíomar alán
faoi dhéanamh plúir agus conas mar a
chasann an ghaoth na seolta sa
mhuileann. Chonaiceamar macsamhail
de Thraein an Daingin chomh maith.
Bhí lá taitneamhach again in Ionad
Bogach Bhá Thrá Lí. Chuamar ag lorg
froganna ar dtús ach mo lean!
Bhíodar go léir i bhfolach! Bhí níos
mó spóirt againn sna báid agus ag
imirt cluichí a raibh comhoibriú i
gceist leo. 
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Oíche Cuideachta san Ionad
Bhí ard oíche againn in Ionad an Bhlascaoid arís i mbliana. Bhí
scéalta, amhráin, agallamh beirte, scéal dhráma agus dánta ar an
stáitse. Seo griangraf do Danny Ó Ciobháin agus Ciarán Mac
Domhnaill mar an tEarrach agus an Geimhreadh.

Chuaigh Ruairí agus Róisín Ní Ógáin go dtí
Oireachtas na Samhna i gCill Áirne. D’aithris
Ruairí an dán “Faoiseamh Faoistine” le
Domhnall Mac Síthigh agus d’aithris Róisín
“Seachtain” le Seán Ó Riordáin.

Drámaí na Samhna
Cheiliúramar Oíche Shamhna ar an 27ú de Dheireadh
Fómhair 2017. Bhí daoine gléasta suas mar
chreatalaigh, zombaithe, foghlaithe mara, cailleacha
agus sprideanna eile, mar a bhí Caitlíona Nic Cárthaigh
agus Grace de Bhál.

Bhí ceithre fhoireann ann agus dhein gach foireann
dráma Oíche Shamhna suas. Bhí milseáin agus císte
an-bhlasta againn i ndiaidh na ndrámaí. Bhain gach
éinne taitneamh as.



Deich mbliana agus trí fichid a bhí Áine Uí Chatháin ach
ar tháinig an bás go hobann, gan choinne uirthi ar an 5ú lá
d’Aibreán i mbliana. Bhí baint áitribh le Dún Chaoin aici
le daichead éigin bliain agus breis agus le Baile Uí
Chorráin i bParóiste Múrach le blianta beaga roimhe sin.
Bhí a ceann lán d’Iarthar Duibhneach a shlite agus a
bhóithríní agus ba é suainseán na háite agus a dhaoine ba
mhinicí aici mar ábhar ina caibidil. 

Ar bhruach thiar na cathrach i gCorcaigh a rugadh agus
a tógadh í. Bhí muintir a máthar, muintir Éalaithe,
préamhaithe le glúnta cois Laoi agus iad sáite go doimhin
ins gach gné de shaol na cathrach. Ba as ceantar na Croise

láimh le Cunga Fheichín i
ndeisceart Mhuigheo a
hathair, Éamon Ó Ceoinín.
Ba phost mar chléireach
cuntais i dtionscail na holna
sa Bhlárna a tharraing
aduaidh é. 

Uair chinniúnach éigin
faoi dheireadh na seascaidí a
leag sí féin agus
Maolsheachlainn Ó Catháin, a bhí ina dhlíodair óg ar an
Meal Theas ag an am, súil ar a chéile. Siar ar cheantar a

mháthar, Múscraí, i measc a mhuintire
agus thairis fós siar ar Chorca Dhuibhne
a bhí aghaidh Lachlainn cheana féin aon
chaoi saoire a bhí aige ó bhroid na
cathrach agus choinnibh Áine gach cois
agus coiscéim leis siar agus soir. I bhfaid
na haimsire thógadar tigh ag Tobar na
gCiaróg i gCeathrú an Fheiritéaraigh lena
ngreim a choimeád thiar agus le go
dtumfaí a gclainn sa mhuintearas dúchais
ba roghain leo agus a raibh bá acu leis.
Bhí préamhacha san áit feasta ag Áine
agus Maolsheachlainn agus a muirear
Fionnuala, Méabh, Ruairí agus Colm
agus an áit préamhaithe iontu.

Ba chuid mhór dár saol-ne Áine,
Maolsheachlain agus a gclann ó rángaigh
sinn ar aon chosán leo i dtosach na
seachtóidí. Bhíodar chugainn agus
bhímís chucu i nDún Chaoin, i
gCorcaigh agus i gConamara; agus ba
mhinic sinn le cois a chéile ag
bhálcaeireacht imeasc séad áitrimh na
gcúig gcúigí agus thar lear fiú, ag
friotháil ar éigsí, ag cur cúiseanna chun
cinn, ag ceilliúradh muintearais agus ag
brú suilt as an saol dá ainneoin.

Ní buan é mar shaol agus níl aon
léamh ar a bhóithre. Ní raibh Áine ach ag
bíogadh ó bhuille báis a céile,
Maolsheachlainn nuair a sciobadh í féin.

Chím ag déanamh ar na flaithis í mar 
bheadh sí dulta amú,

Í dallta ag an solas, an saol fós ina súil,
Í in achrann i bhfocail atá anois ag dul 

ar gcúl,
An tsíoraíocht ina seilbh is í mall á 

sealbhú.
– Ó Ríordáin
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Áine Uí Chatháin 1946 – 2017
Breandán agus Máire Feiritéar 

Áine agus Maolsheachlain i dteannta Máirín Feiritéar



Bríde Liath 
Ní Shuilleabháin

Mícheál Ó Dubhshláine

Seo leagan athchóirithe d’alt a scríobh
Mícheál Ó Dubhshláine, trócaire sa

chré air, ar eachtra diamhair a tharla i
nDun Chaoin, aimsir a’ Ghorta Mhóir.

Táimid buíoch d’Áine Uí
Dhubhshláine, baintreach Mhíchíl, a
thug an bunchuntas Mhichíl dúinn.

Níl aon eachtra eile i stair an Droch-
Shaoil i nDún Chaoin is mó a chuaigh
i bhfeidhm ar mhuintir na háite
seachas scéal Bhríde Liath Ní
Shúilleabháin. Conas gur thug an
bhean bhocht a hiníon mharbh ar a
droim, ceangailte le súgán, ó Chom
Dhíneol go dtí an reilig i mBaile an
Teampaill? Chuaigh an turas sin trí
mhíle chomh mór san i bhfeidhm ar
mhuintir ná háite, ná raibh aon oidhre
air, dar leo, ach an turas a thug Íosa ag
iompar na Croise.

Trí líontí de mhuintir Shúilleabháin
a mhair sa Chom leis na cianta ach bhí
gaol acu go léir lena chéile, dar le
seanóirí na háite. Táid go léir i
ndaonaireamh an Ath. Uí Chathasaigh:

Coumynole No. M F

Thomas Sullivan 5 2 3
Eugine Sullivan 3 1 2
Timothy Sullivan 5 4 1
32 líontí a bhí sa Chom, 153 duine ar fad,
76 fear agus 77 ban.

Ní raibh ach aon bhóthar amháin
ag dul isteach ar an mbaile go dtí deire
an naoú céad déag agus é sin ó Dhún
Chaoin agus gan ann ach cosán capall.

Níl fhios againn cé’n ainm pósta a
bhí ar Bhríde Liath ach deirfiúr de
Sheán Eoghain Ó Súilleabháin do ea í.
Bhí a h-ainm in airde mar
bhanóirseach (bean snímh) agus ba
mhinic a théadh sí isteach ar an Oileán
ag obair. Cailleadh a fear de dheasca
an Ghorta agus gach éinne den ochtar
clainne aici go dtí an t-aon duine
amháin, cáilín a bhí an-dhathúil. Ach
d’imigh an dálta céanna uirthi san, ní
leis an ocras ach leis an ngalar a lean
é, an calar.  Bhí an galar go forleathan,
fiú siar chomh fada leis an gCom. Bhí
gach aon tigh ar an mbaile iata agus
na daoine scanraithe go dtógfaidis óna
chéile é. Dá bhrí sin, bhí ar Bhríde í

féin a neartú, a
dhóchas a chur
i nDia agus
tabhairt faoi’n
mbóthar fada,
tamall ag siúl,
tamall ina stad.

Ghaibh sí
tríd Bhaile an
Ghleanna agus
chonaic Nóra
de Londra í ag
dul trasna na
habhann ag an
áth. Bhuail trua
agus taise Nóra
dí agus thóg sí
sé chinn de
phrátaí síl a bhí
faoi’n leabhaidh aici, á gcoimeád don
mbiaiste nua, agus chuir faoi’n
ngríosaigh iad. Lean Bríde leí Bóithrín
na Marbh a ghaibh an uair sin suas
bóthar an Chlasaigh tamall agus ansan
a chas soir agus trasna go dtí an
Teampall. Díreach laistigh den ngeata a
d’fhág sí an t-ualach. Chonaic muintir
an dá bhaile í, muintir Bhaile na hAbha
agus muintir Bhaile an Teampaill. Ní
fhéadfaidís gan í d’fheiscint agus í ag
teacht Bhóithrín na Marbh anuas.
Ceathrar ón dá bhaile a tháinig i
gcabhair uirthí agus a chabhraigh leí an
leanbh a chlúdach.

Nuair a bhí an cúram déanta agus an
cailín curtha, clúdaithe i dtalamh Dé,
sin é an uair a chas Bríde ag caoineadh
go fada, bog binn ós ard:

“Codluigí go suaimhneasach i
suaimhneas síoraí, a chlann ó agus a chéile
cneasta! Ní baol go músclófar sibh go
dtiocfaidh an mhuir aduaidh is go n-
iompóidh an fiach dubh gléigeal! Ná bíodh
eagla oraibh, a chlann ó, gur baol díbh
ocras ná tart! Tá bhur sáith do Shruthán na
Glóire chun bhur dtart a mhúchadh inniu.
Fágaim sibh in bhúr suan i ngrásta Dé nó
go seinmfidh an tAingeal an trúmpa an lá
déanach.”

D’fhág sí slán ag a clann ansan agus
thug faoi’n mbóthar fada abhaile ‘on
Chom, go trom-chroích, uaigneach, gan
faic fágtha sa tsaol aici. Bhí Nóra de
Londra ag faire amach di i mBaile an
Ghleanna, thug isteach í agus thug na
luthóga a bhí ullamh aici di le braon
bainne.

“Mhuise mo chroí tú, a Bhríde,” dúirt
Nóra, “Tá an scéal cruaidh agat agus is
cruaidh dorcha an saol é. Tar isteach go
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fóill agus suígh agus dá mbeadh gur sa
chúinne d’fhanfá go maidin tá fáilte
romhat.” D’fhragair Bríde, “Mhuise
buíochas le Dia mar phráta nach tusa
atá fágtha agam i mBaile an
Teampaill!”

Na focail sin a dúirt sí, tá plé á
dhéanamh orthu go dtí an lá atá
inniu ann. Pé brí a bhí leis na focail,
is cinnte go raibh cion máthar
déanta ag Bríde lena clann ar fad.

Nuair a d’fhill Bríde abhaile, bhí
an tigh dóite go talamh uirthí. Dob
shin a tslí a bhí ag na daoine chun
deileáil leis an droch ghalar, an
calar, a bhí sa tigh, an tigh is uile a
dhó. Ní raibh aon chúram eile ag
Bríde sa Chom. D’fhág sí an baile
agus an paróiste agus níor fhill ach í
ag imeacht roimpi, lá anseo is
eadartha ansúd. Bean an-mhaith dob
ea í agus cuirtí fáilte roimpí pé áit a
thugadh sí a haghaidh. 

Mhair sí críonna, go dtí deich
mbliana is ceithre fichid nó breis
ach pé áit go luíonn sí ní i nDún
Chaoin é mar "níor baineadh fód
de’n uaigh riamh ó shoin" i mBaile
an Teampaill. ’Sé Séamus Tiúithí (Ó
Cíobháin) a threoraigh
Meiriceánach, duine de shliocht Uí
Shúilleabháin darb ainm
Lucy/Lucey, go dtí an uaigh i Márta
1989 agus is é a chuir an leac
chuimhneacháin san áit leis na focail
a dúirt Bríde Liath nuair a d’fhág sí
an duine deireannach dá clann faoi’n
bhfód ann os cionn 150 bliain
roimhe.

Ina seasamh ag an lic chuimhneacháin ar líontí Bhríde Liath Ní Shúilleabháin,
ó Chom Dhíneol, leac a cuireadh ina seasamh i Sean-Theampall Dhún Chaoin

i ndeireadh na 1980dí, tá (ó chlé) Doncha Ó Conchúir, staraí (RIP); Maidhc
‘Daingil’ Mistéal (RIP); Bríde Ní Shé (Com Dhíneoil); Sean Landers (RIP); An
tUas Lucy/Lucey, gaol i bhfad amach de Bhríde Liath; An tAthair Proinsias Ó

Nualláin agus Micheál Ó Dubhshláine (RIP).
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Seo an t-aitheasc spéisiúil, scolártha, líofa agus léanta,
a thug An Dr. Pádraig Ó Héalai uaidh agus é ag seoladh
‘Logainmneacha Dhún Chaoin’, in Ionad An Bhlascaoid,
Dún Chaoin, i lathair mhathshlua de mhuintir a’ pharóiste
agus a gcairde, Lá ’le Gobnait, i mbliana. 

Fógraíonn áilleacht an chlúdaigh go fírinneach caighdeán
an tsaothair seo. Tá cur síos sa Réamhrá ag Éamonn Ó
hÓgáin ar conas mar a tharla gur thug sé féin faoi na
logainmneacha a bhailiú agus míníonn sé an mhodheolaíocht
a lean sé i bhfoilsiú an ábhair sin. Tá an cur chuige anseo aige
eolaíochtúil gairmiúil, mar is dual dó, agus is mór a
chuireann sé le téagar an leabhair. 

Tá an leabhar féin taitneamhach le láimhseáil, tá na
leathanaigh breá mór ann ionas gur furasta na mapaí de na

Aitheasc Seolta LOGAINMNEACHA DHÚN CHAOIN
– Ionad An Bhlascaoid, Lá ’le Gobnait, 2017

John Kennedy, Dáithí de Mórdha, An Dr Pádraig Ó Héalaí agus an Dr Éamonn Ó hÓgáin ag an seoladh.

bailte fearainn ar leith agus an cósta a léamh, agus tá
suíomh agus foghraíocht na logainmneacha a bhaineann le
gach ceann acu seo léirithe agus uimhrithe go cruinn. Ó
tharla gur beartaíodh leas a bhaint sa leabhar as foinsí
difriúla a phléann leis an dtaobh tíre céanna, ní fhéadfadh
gan beagán athrá bheith anseo is ansiúd, ach ní miste sin —
níl ann ach dearbhú breise ar neart an traidisiúin. 

Tá innéacs iomlán curtha ar fáil sa leabhar de na
logainmneacha ar fad atá luaite ann. Is iontach go deo an
cúnamh é sin don té atá ag iarraidh teacht ar láthair
logainm éigin agus gan a fhios aige go díreach cá bhfuil sé.
Léiríonn an t-innéacs gur mhian leo siúd a chuir an
foilseachán seo ar fáil, áis a dhéanamh don léitheoir agus
go mbeadh an leabhar ina eolaire soláimhsithe ar gach aon
chúinne den bparóiste. 



Chuir an Seabhac comaoin mhór ar phobal an cheantair
seo trína bhfuil d’fhaisnéis ar logainmneacha na leathinse
curtha ar fáil aige ina leabhar Triocha-Céad Chorca
Dhuibhne. Is foinse iontach eolais chomh maith é an leabhar
sin ar stair shóisialta agus ar theaghlaigh na háite. Chomh
fada is a bhaineann le paróiste Dhún Chaoin, is féidir a
mhaíomh gur iomlánú ar leabhar iomráiteach sin an
tSeabhaic é an ceann seo atá á sheoladh tráthnóna. Is
compánach cuí é chomh maith do leabhar Thomáis
Uí Chriomhthain, Dinnsheanchas na mBlascaodaí, agus fós
do léarscáil an Bhlascaoid a chuir Pádraig Tyers ar fáil i
1991 ar a raibh na logainmneacha go léir a sholáthraigh Seán
agus Muiris Mhaidhc Léan breacaithe. Ar eagla go gceapfaí
ná raibh aon ghaisce déanta i bParóiste Mórdhach sna cúrsaí
seo, is maith an ceart dom tagairt sa chomhthéacs seo don
léarscáil álainn de Chnoc Bréanainn a chuir Máirín
Ní Laoithe agus a meitheal féin ar fáil go bhfuil na scórtha
logainm ón gcnoc sin marcálta air. 

Níl aon phraghas marcálta ar an leabhar ach, ar ndóigh, ní
hionann sin is a rá nach fiú faic é! Tuigimid go maith nach
gá go mbeadh aon cheangal idir costas agus luach nó fiúntas,
agus maidir leis an leabhar seo níl aon cheist ná go
mbaineann fiúntas mór leis. Tá a lán de scéal pharóiste Dhún
Chaoin istigh sa leabhar seo. Is fínnéithe iad na
logainmneacha ar an gcaidreamh a bhí ag pobal na háite seo
ar a dtimpeallacht, ar ghnéithe aiceanta, ar eachtraí agus ar
scéalta a chuaigh i bhfeidhm orthu. Léiriónn líon na
logainmneacha a dhlúithe is a bhí an pobal leis an dtaobh tíre
—  tugtar ainm ar áit mar go bhfuil tábhacht de shórt éigin
leis do na daoine a ainmníonn é, agus dá mhéid ainmneacha
atá ar áiteanna in aon cheantar, is ea is mó de léiriú é ar an
infheistíocht ó thaobh oibre agus mothúcháin atá déanta ag
an bpobal sa taobh tíre. 

Mar shampla, is comhartha an-shiúrálta iad na
hainmneacha ar fad — timpeall le 200 acu — atá curtha ar
spotaí ar an gcósta timpeall ar Dhún Chaoin gur mhór an
tábhacht a bhain leis an bhfarraige, le fochaisí, carraigeacha,
cladaí agus faillteacha do mhuintir na háite seo. Sin é a
fhógraíonn logainmneacha mar: Bealach an Bháid, Bealach
na Scolóige, Cuas an Ghamhna, Cuas na gColúr, Cladach an
Phoill, Faill na Cré Báine, Faill Cliath, Scairbh na bhFear;
Fochais an Asail, Fochais na Glasfhaille 7srl. Ní hionadh go
ndéarfadh an Seabhac go raibh saibhreas mór
logainmneacha fan an chósta:

Tá faobhar na faille sin bearnach briste, cuasa
doimhne gearrtha isteach inti, fiacla géara amach
uirthi, casáin chumhanga síos inti, carraigeacha ag a
bun, trágha cloch nó grin nó gainmhe go fánach ann.
Níl ceann acu san gan ainm. Is é imeall faillteach na
tíre an chuid is saidhbhre agus is éagsamhla maidir le
log-ainmneacha.’ (Triocha-Céad Chorca Dhuibhne,
v)

Léiríonn cuid de na logainmneacha sa leabhar seo
cleachtais a bhain le hobair tí agus saothrú na talún sa
tseanshaol agus tá faisnéis ann chomh maith ar nósanna a bhí
i réim na glúnta siar. Luaite ann, mar shampla, tá Leac an
Níocháin mar a mbíodh mná an bhaile ag ní is ag sliseáil an

éadaigh fadó; Tobar an Lín, na hIomairí Lín, Gort an Lín
agus An Tuar — iad seo ag buanú cuimhne ar thráth go
raibh tábhacht ó thaobh eacnamaíocht na háite le tionscail
an lín; luaitear an Garraí Gabhann mar a mbíodh an póna
ina gcoimeádtaí ainmhithe a bhíodh coigistithe nó ar strae;
agus buanaíonn an ainm Gort an Déaraí cuimhne ar an
dtigh ina mbíodh an bainne á choimeád i cíléirí agus i
mbeistí sula mbearrfaí é chun im a dhéanamh geall le dhá
chéad bliain ó shin. 

Tá míreanna suimiúla seanchais anseo, ina measc
tagairtí do neachanna neamhshaolta. Níorbh aon dóichín
gabháil Bóthar an Chlasaigh de réir dealraimh; b’fhéidir go
leagfá do chois ar an bhféar gorta ann, agus mura mbeadh
sé de chiall agat crústa aráin a bheith i do phóca le cur i do
bhéal, is sínte a gheofaí tú siúrálta. Ach fiú dá seachnófá an
féar gorta b’fhéidir ná beadh na cosa tugtha leat fós agat,
mar cá bhfios duit nach é an púca a bheadh romhat fé mar
tharla don bhfear sa scéal anseo fé phúca an Chlasaigh a bhí
ag Séamas Beag? Ar a shlí ón nDaingean a bhi sé agus nuair
a chas an púca air bheartaigh sé preabadh ar a dhrom agus
marcaíocht a fháil abhaile uaidh. Saghas ainmhí
neamhshaolta é an púca agus tá cur síos breá ag Seamuisín
ar an suathadh agus an scanradh a fuair an fear bocht seo
uaidh: 

Is é an áit gur ghaibh sé Bun an Bholláin Leathan
ó  thuaidh Tóin na Cille agus aduaidh aríst, insa tslí
go raibh an mheabhair ag imeacht ón marcach le
scanradh. Nuair a chuaigh sé ar fhiacail na haille
ansan ag an gCuaisín, is ea thug sé a aghaidh ar an
bhfarraige amach agus thóg sé a dhá chois tosaigh
chun léimeadh síos leis an bhfaill mhara … Ach níor
léim sé. Thug sé cor faoibín lena dheireadh agus
bhí  sé ag imeacht timpeall trís na bolláin agus na
clocha ar fhiacail na haille amuigh gur imigh a
mheabhair as a cheann le míobhán agus scanradh.

Ach ámharach go maith, mar a tharlaíonn i gcónaí leis a
bpúca, scar an fear seo leis gan aon díobháil déanta dó
seachas an sceimhle a bhí faighte aige. Ní raibh an dream
gur ainmníodh Gleann na bPúcaí  astu chomh
neamhurchóideach sin, áfach, dhéanfaidís siún díobháil
duit agus níl aon scéalta ann á dhearbhú sin. 

Tá scéal cráite ar an léirscrios a dhein an gorta agus an
drochshaol curtha os ár gcomha ir anseo i dtábla d’fhigiúirí
loma a léiríonn an titim tubaisteach ar líon na ndaoine i
ngach baile fearainn sa pharóiste idir na blianta 1835 agus
1911. Tábla lom atá ann, mar a deirim, ach a dhuine na n-
árann, is truamhéileach an scéal a inseann na figiúirí sin,
gan ach timpeall an triú cuid den daonra sa pharóiste sa
bhliain 1911 seachas mar a bhí i 1835.

Tá séideoga spéisiúla staire scaipthe tríd an leabhar,
ceann acu seo, mar shampla, curtha i láthair ag Dáithí de
Mórdha is ea cuntas John Windele i 1838 ar aifreann á
léamh thíos i bhFaill Cliath.

We had the curiosity to descend into this primitive
but most sublime of churches. Our path was a narrow
and circuitous. At the upper extremity of the creek,
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just above high water mark we found a tent spread of
sails resting on poles. Under its shadow was placed
the altar. The congregation was scattered along the
strand or perched amongst the rocks whilst many
appeared at a dizzy height far above — the women
resplendent in their curious hued scarlet petticoats.
The strangeness of the whole scene to us was beyond
expression, one combining more of the sublime, the
picturesque and the romantic I never witnessed. 

Tá cuntas sa leabhar seo ar bhean a chuaigh ó Dhún
Chaoin le prátaí go dtí na fearaibh a bhí ag obair ar bhóthar
Chinn Sléibhe — na chéad phrátaí a deirtear linn tar éis an
drochshaoil; bhlais fear amháin ceann agus d’fhan cuimhne
ar an gcaint a chaith sé sa bhéaloideas; ‘Ca’il an
bithiúnach,’ a dúirt sé, ‘a d’iarrfadh salann leo?’ 

Tá scata de na logainmneacha atá sa leabhar seo ná
beadh ar eolas go forleathan inniu ag a lán de mhuintir an
pharóiste. Níl an caidreamh céanna ag daoine inniu leis an
dtalamh ná leis an bhfarraige agus a bhíodh tráth. Tá
módhanna feirmeoireachta agus pátrúin lonnaithe athraithe
agus níl an t-iascach mar a bhíodh. Fágann na cúinsí sin ná
fuil aon ghnó de mhórán de na logainmneacha a bhí
tábhachtach roimhe seo, agus gan dabht, rachaidh a
gcuimhne i léig. Ach sin é an saol agus is sásamh dúinn go
bhfuil a gcuimhne ar lámh shábhála sa bhfoilseachán seo.
Mar sin féin, is deacair gan iarracht éigin de chaitheamh i
ndiaidh na logainmneacha seo a bheith orainn sa mhéid gur
cás linn iad mar chuid den seanshaol atá imithe. Is mar sin
go díreach a mhothaigh an Mons. Pádraig Ó Fiannachta i
dtaobh na logainmneacha bhí timpeall air i mBaile Móir ina
óige. Ag machnamh dó ar chuid de na hainmneacha sin a
bhí ag dul as feidhm mar go raibh clathacha á leagadh agus
goirt á méadú scríobh sé na línte seo ina dhán
‘Dinnseanchas’:

Cé dó go múinfidh mé mo liodán?
… An Pháirc Láir, Páirc na gCnapán,
Gort an Leasa, An Garraí Beag …
Cé a chloisfidh a thuilleadh 
Thar Thóin an Mháis, thar Chuas na Muice,
Thar Fhaill na Bó, nó thar Pholl an Fhrancaigh?
Cé a bhaileoidh duileasc ar Leac na Sciotóg,
Nó raic ón mBróig nó ón gCuas Glas?
Cé a mharóidh breac sa Pholl Gorm?

Samhlaíonn sé ansan gur fén bhfaoileán bán, an fiach
dubh agus an chrothóg liath atá ainmneacha agus seanchas
na n-áiteanna san fágtha. Sin iad feasta cosantóirí an
dúchais agus lucht taiscithe a scéil. Is í a ghuí go gcuirfeadh
siad in iúl é do ghlúnta atá fós le teacht, díreach mar a dhein
an t-éan miotasach, Seabhac Acla fadó — a mhair ó aimsir
na díleann go dtí  go raibh deis aige stair na hÉireann a
eachtraí do lucht léinn na Críostaíochta. Ach a bhuí le Dia,
níl pobal Dhún Chaoin anois ag brath ar aon éan miotasach
chun cuimhne ar a logainmneacha a choimeád beo mar go
bhfuil a gcuimhne ar buanchoimeád sa leabhar seo.

De bharr a bhfuil de chineálacha éagsúla eolais le fáil
uaidh, is minic le lucht léinn inniu tagairt don dtaobh tíre
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mar théacs, amhail is gur leabhar é, agus gur cuid den
scríbhneoireacht ar an dtéacs sin acu na logainmneacha.
Tá an smaoineamh curtha chun cinn chomh maith i gcás
láithreacha go mbaineann scéal éigin leo gur geall le
feisteas nó ball éadaigh é an scéal atá leata anuas ar an áit
áirithe sin. Cothaíonn an scéal a bhaineann le háit bá leis
an ait sin agus dá fheabhas é an scéal is mó ár mbá leis an
áit. Sa chomhthéacs sin tagann chun cuimhne na
logainmneacha Leaba Dhiarmada agus Ghráinne agus
Tigh Mhóire, sa pharóiste seo. Tugann na hainmneacha na
scéalta chun cuimhne agus uaireanta buanaíonn siad
ainmneacha daoine — Droichead Freáilí, Páirc Chéitinn,
Fearann Mhártain, Leac Mháirín Bháin — agus ba loime
linn mar láithreacha iad gan na cuimhní sin a bheith luaite
leo. Tá an scéal neadaithe sa láthair lena mbaineann sé,
ionas nach mór ná gur féidir a rá gur ag an dtaobh tíre féin
atá na scéalta agus gur balbhán a bheadh sa taobh tíre gan
iad.

Is fógra don saol mór é an leabhar seo nach taobh tíre
balbh é paróiste Dhún Chaoin ach paiste dúichí a
chuireann é féin in iúl go cainteach ceolmhar, agus
tréaslaim a ngaisce leis an meitheal a chuir
Logainmneacha Dhún Chaoin ar fáil.

Togra Píolótach chun an
Ghlúineach Bhiorach a Scrios

Tugadh conradh do Tom Maguire, conraitheoir
timpeallachta proifisiúnta, chun tosnú ar an
dtogra chun deireadh a chuir leis an bplanda
coimhthíoch ionrach atá forleathan sa
pharóiste. Deineadh an obair i dtrí háit i Mí
Mheán Fómhair agus beimid ag faire ar na
torthaí san Earrach. Tá sé i gceist an paróiste ar
fad a dhéanamh sa bhFomhar seo chugainn
agus cuirfear isteach ar dheontas faoi an gClár
Leader chun cabhrú leis na costaisí a bheidh
leis.
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Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta
IMEACHTAÍ NA NOLLAG I nDÚN CHAOIN

CÓISIR NA NOLLAG I dTIGH ÁINE AR AN nGRÁIG
Dé Sathairn, 16 Mí na Nollag  ó 8.30 i.n. ar aghaidh
Ceol, Craic, Bia agus Deoch, Crannchur, Cuideachta.

€10 an duine
——————————————————————

TRÁTH NA gCEIST BOIRD AR SON CARTHANACHTA
Déardaoin, 28 Mí na Nollag

Bronnfar Buan-thrófaí i gcuimhne ar Pheigí Mistéal
€7 an duine (€28 an bord)

8.00 i.n. Tigh Khruger, Dún Chaoin

Foilsithe ag Comharchumann Dhúin Chaoin Teoranta 2017 • In eagar ag Mícheál de Mórdha • Clóchur: Inné, Dún Chaoin • KC Print, Cill Airne.

Craoladh Beo ar Raidió na Gaeltachta, Lá 'le
Gobnait san Ionad. Pádraig Ó Sé mar Láithreoir.

Peigín de Mórdha-Uí Laoithe, Angela de Mórdha 
agus Mary de Mórdha-Uí Mhaoileoin, 

Lá 'le Gobnait san Ionad, 2017.

Micheál agus Angela de Mórdha, Cathal Brugha
agus Máire Uí Ainín ag ag mBeárbaiciú.

(Probably the Best Barbeque in the World!)
Pic: Catherine Jennings-Brugha

Muiris ó Bruic le cara ó Mheiriceá
ag Beárbaiciú an Pharóiste.

Nicole Ní Dhubhshláine agus Ógaí Ó
Sé i mbun ceoil bheo ar RnaG, Lá 'le

Gobnait san Ionad,  2017.


