Stair Achomair Ospidéal
agus Tigh na mBocht Dhaingean Uí Chúis

Osclaíodh Tigh na mBocht, ospidéal fiabhrais, scoil agus cόgaslann Aontas an Daingin i
mí Lúnasa na bliana 1850. Bord Caomhnόirí áitiúil le cabhair Ord na Trόcaire, a dhein
an láthair ar fad a reáchtáil ό 1889. Deineadh an Bord sin a scor i mí Feabhra 1922
agus an Bord Sláinte a ghlac cúram na háite air féin όn lá sin ar aghaidh.
Dúnadh Tigh na mBocht Dhaingean Uí Chúis faoi dheireadh sa bhliain 1922 nuair a
aistríodh an 40 duine a bhí fόs ann go Cill Airne. Ospidéal Naomh Éilís a tugadh air όn
lá sin amach agus dhein an t-ospidéal sin freastal ar easlán an Daingin go n-osclaíodh
Ospidéal Pobail nua Iarthar Chiarraí go hoifigiúil sa bhliain 2010.

Daingean Uí Chúis sa 19ú aois.
Bhí Corca Dhuibhne ar cheann de na ceantracha ba bhoichte agus ba iargúlta in Éirinn
sa 19ú aois. 35,815 duine a mhair ann. Ba chuid de Aontas/Cheantar Thrá Lí é agus
b’shin ceann de na ceantracha ba mhό in Éirinn ag an am. Bhí 110,759 duine ag
maireachtaint ann. Sa bhliain 1841, díreach roimh aimsir an Ghorta, ba é 293,880
daonra Cho. Chiarraí
Ba ghnách fáltais talún a roinnt arís agus arís eile i gceantracha tuaithe in Éirinn ό lár an
ochtú aois déag. Laghdaíodh ar líon na mbeithíoch a choimeádtaí agus prátaí seachas
arbhar is minicí a chuirtí sa talamh curadόireachta ina dhiaidh sin, rud a chuir dόthain
bia ar fáil agus a chuir leis an méadú mόr i ndaonra na tíre ό 6.8 milliún sa bhliain 1821
go dtí 8.4 milliún sa bhliain 1841. Dhein an taistealaí Gustave de Beaumont όn
bhFrainc cur síos ar a leithéid ar theacht go hÉirinn dό sa bhliain 1837 “the Irish
Catholic finds only one profession within his reach-and when he has not the capital
necessary to become a farmer he digs the ground as a labourer…. He who has not a
spot of ground to cultivate dies of famine”. Faoin mbliain 1845 prátaí a bhí á gcur in
aon trian de thalamh curadόireachta na hÉireann. Cíos rό-ard agus drochthithíocht ba
mhό a raibh taithí ag formhόr mόr de mhuintir na tíre orthu ag an am agus gan aon
chosúlacht ar an scéal go raghadh cursaí i bhfeabhas dόibh.

Íomhá de Dhaingean Uí Chúis sa bhliain 1854 le Sir Henry Dryden
Le caoinchead Acadamh Ríoga na hÉireann

Acht Dhlí na mBocht
Rialtas na Breataine a dhein Dlí na mBocht 1834 a achtú chun dul i ngleic leis an
mbochtaineacht a bhí forleathan ag an am. Deineadh an tAcht céanna a chur i
bhfeidhm in Éirinn mar Dhlí na mBocht 1838. Roinneadh an tír ina 130 Aontas Dhlí na
mBocht agus osclaíodh Tigh na mBocht i ngach aon cheann de na hAontais sin. Bord
Caomhnόirí a dheineadh iad a reáchtáil.
Seoladh an t-ailtire George Wilkinson ό Shasana chomh fada le Baile Átha Cliath i mí
Eanáir na bliana 1839 chun an 130 Tigh na mBocht sin a dhearadh. Cuireadh a chuid
pleananna agus sonraíochtaí fé bhráid na n-údarás cuí lena bhfaomhadh i mí Feabhra
na bliana sin. Tόgadh nach mόr formhόr na dTithe de réir pleananna Wilkinson.
Ní fhéadfadh Tithe na mBocht a bhí á n-oscailt ό 1840 dul i ngleic leis an ngátar a lean
an Gorta Mόr ό 1845 ar aghaidh. Na mílte daoine seachas na céadta a bhí á gcur go dtí
Tithe na mBocht le linn agus i ndiaidh an Ghorta agus níorbh fhada go rabhadar ag cur
thar maoil le daoine. Bhí 115,000 áitritheoir sa 130 Tigh na mBocht i mí Márta 1847 is
bhíodar lán. Faoin mbliain 1851 bhí 217,000 áitritheoir sa líon céanna tithe.

An Dubh ar na Prátaí
Tuairiscíodh i nDaingean Uí Chúis i mí Dheireadh Fόmhair na bliana 1845 go raibh an
dubh tagtha ar na prátaí nuair a dhearbhaigh Fo-Chigire an chonstábla áitiúil go raibh
an chosúlacht ar an scéal nach mbeadh ach a thrian de na prátaí fé na plandaí ann an
bhliain áirithe sin. Mí ina dhiaidh sin sheol an tAthair Dόnal Ó hÉalaí, Sagart Parόiste
Chill Maoilchéadar, litir go dtí Iarla Chorcaí ag cur in iúl dό go raibh prátaí na bliana sin
caillte agus go raibh teipthe glan ar an iascach. Tiarna talún ba ea é Iarla Chorcaí nár
mhair sa cheantar. Sheol an sagart litir eile go dtí Caisleán Bhaile Átha Cliath ina raibh
an-léiriú aige ar an gcaillteanas agus an marú a bhain leis an gcéad bhliain den Ghorta.
Faoin mbliain 1846 bhí an tUrramach Charles Gayer, an séiplíneach príobháideach ag
Tiarna Fionntrá agus Reachtaire Dhún Urlainn agus Fionntrá, ag fiafraí: “How are we to
provide coffins for the people?” D’éirigh an ráta mortlaíochta go suntasach nuair a
theip na prátaí sa bhliain 1846. Dhearbhaigh Thomas Trant, rúnaí Choiste Fόirithinte
an Daingin, i mí na Samhna na bliana sin, go raibh cúrsaí go hainnis ar fad i nDaingean
Uí Chúis :

Kerry Evening Post 9ú Eanáir 1847

Ba mhinic ag an am bochtáin agus ainniseoirí Iarthar Chiarraí ag dul chomh fada le Tigh
na mBocht Thrá Lí, tigh a bhí thart ar 40 míle uathu, toisc gan slí a bheith ann dόibh i
nDaingean Uí Chúis. Agus ba mhinic a dhiúltaítí cead isteach dόibh. Cheap Bord
Caomhnόirí Thrá Lí plean Tigh na mBocht sealadach a oscailt i nDaingean Uí Chúis i mí
na Samhna 1847 ach ní deineadh rud ar bith go dtí mí Márta 1848. Idir an dá linn bhí
cuntaisí truamhéileacha ar bhás agus ar ghalar le léamh i nuachtáin Cho. Chiarraí.

Kerry Evening Post 30ú Eanáir 1847
Ba é an Dr John Busteed, Oifigeach Leighis chόgaslann Chaisleán Ghriaire a bhreac síos
cuid de na mionchuntaisí ba ghrafaí de bhlianta an Ghorta i gCorca Dhuibhne. Foilsíodh
an t-alt seo leanas ar an 6ú Márta 1847:

Kerry Evening Post 6ú Márta 1847

Kerry Evening Post 6ú Márta 1847

Na Tithe Anraith
Tar éis Acht na mBochtán Sealadach (Acht na dTithe Anraith) mhí Feabhra na bliana
1847, cuireadh tithe anraith ar fáil ar bhonn náisiúnta chun faoiseamh a thabhairt
dόibhsean nach raibh slí dόibh i dTithe na mBocht. Coistí Faoisimh áitiúla nό daoine
aonair a dhein na tithe anraith a reáchtáil i gCorca Dhuibhne go dtí seo. Bhíodar sin
lonnaithe ag an mBaile Uachtarach, ar an mBlascaod Mόr, i nDún Chaoin, i Mόin an
Fhraoigh, i mBaile an tSagairt, ag Lios Uí Chearna agus ag an Loch.

Pota Anraith ag Teampall an Ghorta Dhaingean Uí Chúis

Pota Anraith ar an mBlascaod Mόr 1925
(Carl W. von Sydow. Cόipcheart: Cnuasach Bhéaloideas Éireann)

Tithe na mBocht Sealadacha
Chuir an tUasal Patrick Grey iarratas fé bhráid Sheisiúin Speisialta an Chontae chun
Ospidéal Fiabhrais a oscailt i nDaingean Uí Chúis i mí an Mheithimh 1846. Diúltaíodh
dό. Ach rith Bord Caomhnόirí Thrá Lí rún i mí Feabhra na bliana 1848 ag ceadú Tithe na
mBocht sealadacha i nDaingean Uí Chúis, ceann in áras leis an Uasal Grey agus ceann
eile i seanghrúdlann leis an Uasal Eager. Osclaíodh naoi gcinn eile de Thithe na mBocht
sealadacha i gceantar Dhaingean Uí Chúis laistigh de dhá bhliain. Bhí ceann acusan dhá
mhíle dhéag lastoir de Dhaingean Uí Chúis agus ceann i Mόin an Fhraoigh, dhá mhíle
siar όn mbaile. Deineadh cinneadh le linn an ama seo Tigh na mBocht buan a thόgaint i
nDaingean Uí Chúis.

Freeman’s Journal 19ú Meitheamh 1851

Tόgaint Thigh na mBocht Dhaingean Uí Chúis
“No individual capable of exertion must ever be permitted to be idle in a
workhouse.”Acht Dhlí na mBocht 1838
Bhí Tigh na mBocht Dhaingean Uí Chúis ar cheann den 33 tigh na mbocht breise agus
ba é an ceann ba dheireanaí a tόgadh i gCiarraí. Osclaíodh é sa bhliain 1850. Dúradh
faoi i dTuarascáil Choimisinéirí Dhlí na mBocht in Éirinn sa bhliain 1839:“the style of the
building is intended to be of the cheapest description compatible with durability; and
effect is aimed at by harmony of proportion and simplicity of arrangement, all mere
decoration being studiously excluded.” Bhí sé le tόgaint de réir sonraíochtaí an ailtire
George Wilkinson.

Ospidéal Dhaingean Uí Chúis ar Léarscáil na Suirbhéireachta Ordináis ό 1894.
£6,850 costas tόgála an fhoirgnimh agus £1,380 costas threalamh an tí. Lόistín do 700
áitritheoir a moladh. Scaoileadh daoine isteach ann don chéad uair i mí Lúnasa na
bliana 1850. 1281 áitritheoir a ligeadh isteach ach faoi mhí na Bealtaine 1851 bhí
1281m áitritheoir ann. Cuireadh síos ar Dhaingean Uí Chúis mar seo ag an am mar:
“one monster pauper asylum”

Agus faoi dheireadh bhí 4,848 áitritheoir nό 17.7% de dhaonra Chorca Dhuibhne i
dTithe na mBocht Dhaingean Uí Chúis, idir thithe sealadacha agus an príomhthigh.
Léiríonn an cόimheas idir líon na n-áitritheoirí agus an daonra ginearálta cé chomh
forleathan is a bhí ocras agus galar sa cheantar. 1:7 an cόimheas sa Daingean, 1:14 sa
Sciobairín i gCo. Chorcaí agus 1:200 an cόimheas sin sa Bhaile Meánach i gCo.
Aontrama.

Fόgra le haghaidh tairiscintí do Thigh na mBocht an Daingin.
Tralee Chronicle Dé Sathairn 15ú Aibreán 1848

Saol Thigh na mBocht
Scarúint leanaí όna dtuismitheoirí ceann de na gnéithe ba bhrόnaí den saol i dTigh na
mBocht. Cuireadh aithreacha agus mic go dtí ionad na bhfear, leanaí os cionn dhá
bhliain d’aois go dtí bardaí na leanaí, agus máithreacha agus a n-iníonacha fé bhun dhá
bhliain d’aois go dtí ionad na mban. Ba mhinic nach bhfaca baill teaghlaigh a chéile
arís.

De réir Acht Dhlí na mBocht 1838 socraíodh d’aonghnό cúrsaí i dTigh na mBocht ionas
gurbh í an taithí a bhí ag a áitritheoirí ná easpa bídh, easpa éadaí agus an lόistín ba
ainnise:“..worse fed, worse clothed and worse lodged than the independent labourers
of the district”. Chuirtí na fir i dTigh na mBocht ag briseadh carraigreacha, ag meilt
arbhair nό ag obair ar an dtalamh taobh leis an tigh. Bhíodh na mná i mbun obair tí, ag
deisiú éadaí, ag ní agus ag friotháilt ar na leanaí agus ar an easlán.

Na hardáin chodlata ar an dtríú hurlár in Ospidéal Dhaingean Uí Chúis
Cuid lárnach de shaol Tigh na mBocht ab ea an bás agus osclaíodh teampaill in aice
láimhe chun líon mόr daoine a adhlacadh.

Teampall an Ghorta Dhaingean Uí Chúis

Daingean Uí Chúis i gcárta poist c. 1900

An Imirce
An chuid is mό de na daoine a d’fhág an tír seo i rith an Ghorta, dheineadar go deonach
é. Tá cur síos in The Tralee Chronicle ar 674 duine ar cabhraíodh leo imeacht ar imirce.
Ina measc sin bhí 116 a d’fhág Cathair Uí Mhόráin ar bord an Hurron ar an 19ú
Meitheamh 1851. D’fhág grúpa ina raibh fiche cailín Tigh na mBocht Dhaingean Uí
Chúis chun aghaidh a thabhairt ar an Astráil faoi Scéim an Iarla Grey.

Laghdú ar an daonra
Tháinig laghdú 20% ar dhaonra na hÉireann agus 19% ar dhaonra Chiarraí idir 1841
agus 1851. Tharla an laghdú ba mhό i gCorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh (49.9%), Dún Chaoin agus na Blascaodaí (-48.2%), An Mhin Aird (-48.4%), Cill Chuáin (43.3%), Cill Maoilchéadair (-43%), an Ghairfeanaigh (-44%), Cinn Aird (-44%) agus
Ceann Trá (-42%). Ní léir όn Daonáireamh go dtarla an laghdú seo mar níor tháinig
borradh faoin imirce go dtí 1850 agus sa deich mbliana ina dhiaidh.

Siúracha na Trόcaire
Sa bhliain 1889 tháinig ceathrar ban rialta ό Chlochar na Trόcaire Naomh Eoin i dTrá Lí
chun dul ag obair san ospideál i dTigh na mBocht Dhaingean Uí Chúis, b’shin iad an
tSiúr M. Éilís, an tSiúr Baiste, an tSiúr Ursula agus an tSiúr Colmán. Chodlaíodh na
hothair an uair sin ar thochtanna tuí a leagtaí amach ar chláracha adhmaid, bhíodh
salachar ar na héadaí leapan agus bhíodh an lucht freastail féin salach agus ní thugaidís
aird mar ba chόir ar an nglaineacht.

“.. patients slept on straw mattresses placed on planks, the bed clothes were soiled,
and the attendants were dirty and careless”.
Ní raibh ach urláir chré sna bardaí thíos staighre. Ardáin 18 orlach ar airde a bhí mar
leapacha thuas staighre. Ní raibh d’uilisí cistine ann ach sáspain a bhí dubh dόite όn
tine. Ní raibh scian ná forc ag duine ar bith ach a sháspan, muga agus spúnόg féin ag
gach éinne agus iadsan ar fad salach. Tuairiscíodh gur tháinig feabhas ar chúrsaí de réir
mar a tháinig athrú meoin ar othair is ar chuairteoirí. Níorbh fhada ina dhiaidh sin gur
tugadh cead do na hothair a gcuid éadaí féin a chaitheamh agus ceannaíodh leapacha
agus tochtanna don ospidéal. Níor léir gur chreid na Caomhnόirí go dtí an pointe sin go
raibh gá lena leithéid:
“..the Guardians did not understand the necessity”.

Mairnéalaigh a tháinig slán sa Dara Cogadh Domhanda
Scaoileadh toirpéad leis an long thrádála The Nailsea Lass 60 míle siar ό dheas όn
gCarraig Aonair i mí Feabhra na bliana 1941. Tháinig 19 de na mairnéalaigh a tháinig
slán, i dtír i mBaile Uachtarach i mBaile an Fheirtéaraigh agus tόgadh chomh fada le
hOspidéal Naomh Éilís iad. Tá an grúpa sin sa phictiúr anseo thíos i dteannta an
Dochtúra Pádraig Ó Muircheartaigh.

Cuid de chriú The Nailsea Lass leis an Dr Paddy Moriarty ag Ospidéal Dhaingean Uí
Chúis 1941

Peig Sayers
Scéalaí aitheanta ό Dhún Chaoin agus ό na Blascaodaí ab ea Peig Sayers agus chaith sise
tamall ina hothar in Ospidéal Dhaingean Uí Chúis sna caogaidí. Thug mόrán scoláirí
Gaeilge agus bailitheoirí béaloidis cuairt uirthi fad a bhí sí ann. Dhein Coimisiún

Béaloideas Éireann, Raidiό Éireann agus BBC Shasana taifead ar chuid mhόr dá scéalta
le linn an ama sin. Cailleadh í sa bhliain 1958.

Peig Sayers (ar dheis) i dteannta Elizabeth O’Sullivan, Tigh an tSolais i bpictiúr a tόgadh
lasmuigh d’Ospidéal Dhaingean Uí Chúis.

Feabhsúcháin
Tháinig feabhas ar sheirbhísí an ospidéil de réir a chéile, de bharr go raibh brú á chur ag
an bpobal, ag an gcléir áitiúil, ag na mná rialta agus ag polaiteoirí όn gceantar, ar
Chomhairle Contae Chiarraí cúinsí do na hothair a fheabhsú. Deineadh na bardaí a
athchόiriú, cuireadh feabhas ar áiseanna máithreachais, agus cuireadh dhá bharda ar
leataoibh do dhaoine a raibh an eitinn acu.
Ó 1970 ar aghaidh ospidéal pobail do aosaigh an cheantair a bhí ann. 43 leaba a bhí
ann, ceithre bharda agus trí cinn de sheomraí dhá leaba. Bhí na seomraí do mhná
thíos staighre agus dhá bharda d’fhir ar an gcéad urlár. Aonad d’othair fhadtéarmacha,
aonad géarchúraim, aonad athshlánaithe, aonad faoisimh agus oispís, b’shin iad na
háiseanna a bhí san ospidéal pobail.
Dúnadh doirse an ospidéal don uair dheireanach sa bhliain 2010 agus aistríodh na
hothair go dtí Ospidéal Pobail nua Iarthar Chiarraí.
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