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Sprid an Dochtúra Uí Loingsigh
beo beathach i mBaile Mhúirne

dhein comparáid idir na smaointe a spreag an
Dr Ó Loingsigh agus iad sin a spreag beirt
sheanathair Chathail, Terence MacSwiney
agus Cathal Brugha, ina saoil níos luaithe.

An tráthnóna sin bhí dinnéar in Óstán Ghob-
natan, le go leor de shliocht an Dochtúra Uí
Loingsigh i láthair ann, mar aon le go leor eile
de mhuintir Loingsigh agus an pobal áitiúil.
Mar bhuaicphointe an dinnéir seo, i dteannta
leis an taispeántas atá ar chrochadh faoi
láthair san Ionad Cultúrtha, ba ea craobhacha
ginealaigh an Dochtúra Uí Loingsigh, agus iad
sin a bhain le seisear dá chlann, ag tosnú ó 1747
agus ag leanúint ar aghaidh ocht nglúin chomh
fada le leanaí a rugadh i mbliana.

Beidh an taispeántas comórtha ar taispeáint
in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh go
dtí an 28ú Meán Fómhair.
■ www.drlynchballyvourney.ie

an Dochtúra Uí Loingsigh, an dá cheann eile
nasctha le hoidhreacht chultúrtha Mhúscraí a
raibh an dochtúir díograiseach go maith ina
leith. Bhí Corn Cuimhneacháin Dhómhnaill Uí
Loingsigh, a bronnadh ar feadh na blianta mar
chuid den Aonach Cheoil i mBaile Mhúirne, á
bhronnadh don dara uair ar Mháire Ní
Chéileachair, buaiteoir an chomórtais amhr-
ánaíocht ar an sean-nós. Bhronn Joan Cronin,
gariníon an Dochtúra Uí Loingsigh an corn sin
ar Mháire agus bhronn Aileen Flanagan Corn
Uí Fhlannagáin, d’amhrán nuacheaptha, ar
Shéan Ó Muimhneacháin — an ceathrú huair
dó an comórtas seo a bhuachaint.

Ag leanúint ar aghaidh ó réamhrá ar shaol
agus shaothar an Dochtúra Uí Loingsigh leis an
gcumadóir Peadar Ó Riada, d’éist an lucht
féachana le haitheasc ón Ollamh Emeritus Ca-
thal MacSwiney Brugha ó Scoil Ghnó UCD, a

d’fhiontair bheaga agus meánmhéide. Mar sin
féin, dúirt sí: “Tá an óg-dhífhostaíocht is airde
san Eoraip anseo in Éirinn agus tá teipthe ag
an rialtas seo ina leith agus tá teipthe orthu an
maoiniú fónta agus infhaighte a tharrach
anuas tríd an tionscnamh óg-dhífhostaíochta.”

Mheas moltóirí an ghradaim gur léargas
iontach iad Mairín agus Peadar Ó Lionáird ar
sprid na fiontraíochta agus meon “indéanta”
an Dochtúra Uí Loingsigh (1842-1913).

Buaiteoirí gradaim Blás na hÉireann agus
UK Great Taste i measc go leor eile, tá Folláin
lonnaithe anois i mBaile Mhúirne agus i láthair
na huaire táthar ag tabhairt faoi leathnú ollm-
hór méide, líon na mball foirne agus dlús táir-
geachta, le fostaíocht áitiúil inbhuanaithe á sol-
áthar acu in ionad nua tíosach ar fhuinneamh.

Bhi an gradam fiontraíochta ar cheann de
thrí ghradaim a mbronnadh le linn Ceiliúradh

TÁ sprid fiontraíochta an Dochtúra Ó
Loingsigh beo beathach go fóill  i
nGaeltacht Mhúscraí, rud a bhí go soiléir
le feiscint ag ceiliúradh de shaol an sco-
láire Gaelach, an fhir ghnó, an dochtúra
agus saighdiúra ina cheantar dúchais.

Bhí géire intinne Dhómhnaill Uí Loingsigh, a
bhí freagrach as bunú siopa ginearálta a raibh
géarghá leis i mBaile Mhúirne, mar aon le
bácús, monarcha cniotála agus aonach beos-
toic an tsráidbhaile féin go déanach sna
1800aidí, ar cheann dá iliomad saintréithe a
tugadh chun solais ag an dara Ceiliúradh an
Dochtúra Uí Loingsigh bliantúil.

Bronnadh gradam fiontraíochta nua, Gra-
dam an Dochtúir Ó Loingsigh, don chéad uair
le linn na hócáide, chun aitheantas a thabhairt
do na daoine nó don ghnó “a léirigh an chru-
thaitheacht, inniúlacht, éagsúlacht inbhua-
naithe agus fás ba mhó le linn dóibh a bheith
lonnaithe sa cheantar áitiúil”.

Ar chéad fhaighteoirí an ghradaim bhí Mái-
rín agus Peadar Ó Lionáird, a bhunaigh an
comhlacht Folláin i gCúil Aodha sa bhliain 1983
i dteannta le Eithne Uí Shiadhail.

D’aibhsigh FPE Liadh Ní Riada, a bhronn an
gradam céaduaire ar an mbeirt, an tábhacht a
bhaineann le haitheantas a thabhairt do na
daoine áitiúla a chruthaíonn agus a chothaíonn
fostaíocht sa cheantar, ag leanúint sprid agus
meon aigne an Dr Ó Loingsigh.

“Paróiste saibhir é Baile Mhuirne agus is
amhail atá a bhuíochas le hoidhreacht an
Dochtúra Uí Loingsigh agus sprid iontach na
cruthaitheachta anseo sa cheantar,” a dúirt sí.

Leag sí béim chomh maith ar an tábhacht atá
le fiontair agus comharchumainn áitiúla chun
fostaíocht a chruthú i gceantair tuaithe ach go
háirithe, agus dúirt sí go bhfuil spásanna
comhroinnte agus comhroinnt cíosa ar na
múnlaí atá ag forbairt in áiteanna eile.

Dúirt an FPE de chuid Sinn Féin FEP, ar ó
Chúil Aodha ó dhúchas í cosúil leis an Dochtúir
Ó Loingsigh, go bhfuil sí i mbun oibre ar roinnt
tuarascálacha san AE maidir le hoiliúint agus
oideachas don óg-fhiontraíocht agus fás glas

Athmheabhraíonn leabhar 3501 bliain de stair Bhaile Mhúirne

Cromwell, agus Ceapachán na
nDeachúna ón mbliain 1815.

Deir Pat chomh maith: “Tá 40
bliain caite agam ag cur an leabhair
le chéile agus déantar iarracht ann
cuntais foilsithe a thabhairt chun ré-
itigh le hoidhreacht saibhir na staire
béil. Déantar iarracht ann i gcónaí
an idirchaidreamh idir áit agus
daoine a nochtadh.”

Is féidir eolas a fháil agus leabhair
a ordú trí mheán rphoist ag:
ballyvourney3501@gmail.com.

muintir MacCárthaigh, Cromwell
agus scaipeadh shliocht Bhaile
Mhúirne ar fud na cruinne.

Tugann sé breithniúcháin suimiú-
la agus conspóideach b’fhéidir ar na
himeachtaí dóchúla, féachann sé ar
an stair scríofa agus béil mórthim-
peall ar shaorgáin cosúil le dealbh
adhmaid na meánaoise de Naomh
Gobnait, agus áirítear ann sleachta
ábhartha ó lámhscríbhinní ar nós
ráitis na mbailte fearainn ón Suirb-
héireacht Shibhialta tar éis ionsaí

stair na hÉireann. “Le sraith
imeachtaí de sheans éiríonn i gcónaí
le muintir Bhaile Mhúirne díothú
uafásach nó díobhadh éigin a sheach-
aint agus leanúint leis an stair
neamhbhriste thar tréimhse trí mhí-
laois,”a deir sé.

Ag rá gur é ‘Boirnech’ an t-ainm
inaitheanta is luaithe do Bhaile
Mhúirne, ceanglaíonn Pat le chéile
fíricí aitheanta le dóchúlacht féidear-
tha, ó na chéad fheirmeoirí go teacht
Naomh Gobnait, na Normannaigh,

Londain go déanach sna 1800aidí.
I gcaitheamh daichead bliain i

mbun taighde tá Pat tar éis stáit
mhuintir Iarlaithe nó Ó Iarlaithe a
chíoradh, i mBaile Mhúirne ach go
háirithe, áit ina raibh aithne orthu
mar chosantóirí, nó caomhnóirí,
scrín Ghobnatan agus tá go leor acu
curtha in aice an tsean-séipéil.

Nuair a threascair Cromwell Éire
sa bhliain 1649 chaill muintir Iar-
laithe a chuid talún, cé gur fhan cuid
den chlann sa cheantar faoi na tiar-
naí talún nua Colthurst.

Tá stair mhuintir Iarlaithe féin
idirnasctha le stair an stráidbhaile
agus curtha i gcomhtheacs náisiúnta
agus fiú idirnáisiúnta uaireanta ag
Pat i dtuairisc deisbhéalach atá “ina
mistéir níos mó ná stair” ón méid a
deir sé féin ina leith”. Baineann ‘mis-
téir’ amháin dá leithéid le hainm an
leabhair féin. Thosaigh Pat ag leagan
amach na hoibre chun an leabhar a
chur le chéile i 2001 agus thóg turas
stairiúil Pat é siar go 1500BC, ag tabh-
airt dó uimhreacha an teidil, Bally-
vourney 3501.

I gcaitheamh na mblianta sin, de
réir an méid a dúirt Pat, tá
lonnaíochtaí fanta sa cheantar a
bheag nó a mhór de bharr ratha agus
toisc go rabhadar ar imeall na n-
imeachtaí níos lotmhara scriosach i

“TUGANN an leabhar seo aghaidh ar
an ní dodhéanta: Conas stair inmhar-
thana a fhorbairt d’áit a bhaineann
an taifead scríofa is luaithe ina leith
le hiontráil amhrasach sna hAnnála
do 836AD. Tá an paróiste i gcónaí ag
crosbhóthar na n-imeachtaí a thi-
teann amach mórthimpeall air, gan é
i gcroílár riamh. Ach fós féin, tá lean-
únachas inchruthaithe leis ón lon-
naíocht ba luaithe 3501 bliain ó shin.”

Sin a deir Pat Herlihy, údar
leabhair nuafhoilsithe a thugann le
chéile 40 bliain dá chuid taighde féin
ar stair Bhaile Mhúirne, sráidbhaile
a shinsear.

Bhí Pat, múinteoir scortha a bhfuil
cónaí air i Northamptonshire, Sas-
ana, i mBaile Mhúirne le déanai do
sheoladh an leabhair Ballyvourney
3501: A History of the People of a
Mountainy Parish in Co Cork, leab-
har chlúdaigh chrua 250-leathanach,
le dlúthdhiosca i dteannta leis ar a
bhfuil íomhánna staidéir ábhartha
curtha le chéile ag bean Pat, Sybil.

D’fhág duine de shinsir Pat,
William, ceantar Bhaile Mhúirne go
déanach sna 1700aidí agus d’athlon-
naigh sé sa Nuachabháil Uachtarach,
ó thuaidh ón Ráth Mhór , díreach ar
thaobh Chorcaí de theorainn Chiar-
raí. D’fhág seanathair Pat, Jim, an áit
sin chun aghaidh a thabhairt ar

Bronnann FPE Liadh Ní Riada an chéad cheann de Ghradaim an Dochtúir Ó Loingsigh ar
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