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Is minic a chuirtear an cheist seo orm agus mé in Éirinn nuair a 
fhaightear amach gur Meiriceánach mé. Is bean sách líofa mé atá 

in ann comhrá a dhéanamh gan stró agus is dócha, idir an Ghaeilge 
líofa atá agam agus an chuma Ghaelach atá orm, go gceaptar gur 
Éireannach mé. 
 Bhuel, ní Éireannach mé. Is Meiriceánach mé a rugadh is a 
tógadh i gCathair Nua Eabhrac. Ach is Gael go smior mé. Ní nach 
ionadh go bhfuil cuma an Ghaeil orm mar b’as Iarthar Luimnigh mo 
thuismitheoirí. B’as Baile Átha an tSléibhe mo Mháthair agus b’as an 
Caisleán Nua Thiar mo Dhaid. Cé nach raibh an Ghaeilge acu bhí 
cúpla focal acu, ar ndóigh, agus bhí rian láidir na Gaeilge ar a gcuid 
Béarla, rud a bhí an-choitianta i measc na glúine sin. Sílim go bhfuil 
sé sin imithe as an ngnáthchaint in Éirinn sa lá atá inniu ann. 
 Chuala mé na cúpla focal a bhí acu gach lá de mo shaol agus mé 
i mo chailín; na focail bheaga a d’úsáideadh mo Mham timpeall an tí, 
sa chistin go háirithe: “Be more with the butter” nó uaireanta 
“Don’t be so with the butter;” taoscán; tomhaisín; braillíní; 
smidiríní; óinseach (ceathrar cailín a bhí ag mo Mháthair bhocht). 
Na hainmneacha ceana freisin: a stór; a chroí; a chuisle. Ba é Alana 
(A leanbh) an t-ainm ceana a tugadh domsa nuair a bhí mé óg. An 
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seanfhocal a dhein mo Mháthair deilín de mar rann do pháistí — 
Níl aon tinteán mar do thinteán féin. An féidir liom a rá mar sin go 
bhfuil an Ghaeilge agam ón gcliabhán? Bhuel cúpla focal b’fhéidir. 
Ach i ndáiríre, cá bhfuair mé mo chuid Gaeilge? 
 Bíonn ionadh ar Éireannaigh nuair a deirim go bhfuair mé an 
Ghaeilge anseo i Nua Eabhrac. Ach ar ndóigh tá an Ghaeilge anseo 
sna Stáit Aontaithe ón uair a leag an chéad Éireannach cos sa tír seo. 
Tá gluaiseachtaí teangan againn ann i Nua Eabhrac leis na glúine 
chomh maith. 
  Nuair a bhí mo chlann óg, bheartaigh mé go n-éalóinn as an 
teach oíche amháin gach seachtain chuig rang adult ed. i gcoláiste 
áitiúil. Tharla go raibh “Beginning Irish” ar siúl ann. Ba é Jerry Dunbar 
an múinteoir a bhí agam. Cé gur rugadh Jerry i Michigan, tógadh i 
mBéal Feirste é. 
 Ar scoil An Teaghlaigh Naofa i mBéal Feirste a fuair Jerry a chuid 
Gaeilge ó na Bráithre. “Conas atá tú?” a deireadh Bráthair Burgess, 
Corcaíoch, le Jerry. “Cén chaoi bhfuil tú?” a deireadh Bráthair eile 
leis. Nuair a chuir Jerry ceist ar a mhúinteoir “Cé acu atá ceart?,” 
dúirt an múinteoir le Jerry bocht, “Cad é mar atá tú?” 
 D’ainneoin sin is uile, thaitin an teanga leis agus lean Jerry ar 
aghaidh leis an nGaeilge ag Conradh na Gaeilge nuair a bhí sé ina 
dhéagóir. Nuair a tháinig sé anseo go Meiriceá, fuair sé seanleabhar 
Gaeilge agus léadh sé é nuair a bhí sos aige ó obair an lae.
 Le Progress in Irish i mo lámh agam,1  thosnaigh mé ag foghlaim 
teanga mo shinsear le Jerry. Bhí cúpla buntáiste agam agus mé ag 
foghlaim. Uimhir a haon, bhí a fhios agam go raibh an teanga ann 
agus nach mbeinn ag foghlaim conas Béarla a labhairt le “brogue” mar 
a dúirt bean amháin liom. Agus mar gheall ar rian láidir na Gaeilge 
sin a bhí ar Bhéarla mo thuismitheoirí, ní raibh comhréir na n-abairtí 
nó na cora cainte ait liom. Chuala mé i mBéarla iad gach lá. Mar sin 
féin, bhí sé deacair dom labhairt, gan ach ceachtanna an leabhair mar 
threoir agam.
 Luaigh Jerry go minic deirí seachtaine na Gaeilge a bhíodh ar 
siúl ag Ethel Brogan i gCnoc Fia, Nua Eabhrac. Deireadh Jerry gur 
stopadh an saol ann, go raibh saol eile ar fad ann. Ní raibh suim 
dá laghad agam ina chuid cainte faoi na deirí seachtaine úd ar dtús 
mar bhí mé gnóthach go leor sa bhaile. Ach d’iarr bean eile sa rang 
1 Máiréad Ní Ghráda, Progress in Irish: A Graded Course for Beginners and Revision 
(Belfast: The Educational Company of  Ireland, 1980).
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orm dul i dteannta léi deireadh seachtaine amháin. Agus rinne mé 
amhlaidh. 
 Bhí ionadh an domhain orm nuair a chuala mé den chéad uair 
riamh, daoine ag déanamh comhrá as Gaeilge go nádúrtha agus 
ag baint taitneamh mór as an gcomhluadar is an teanga. Bhí mo 

agus cara in éineacht léi, Liam Guidry. Choimeádamar triúr as slí na 
gcainteoirí dúchasacha ar eagla go labhródh duine acu linn. Cairdeas 
na cruóige, a mhaireann fós, a rinneamar an deireadh seachtaine sin. 
 An chéad deireadh seachtaine cinniúnach sin, bhuail mé le 
go leor daoine a bhfuil mé cairdiúil leo go fóill; daoine a chuir ar 
an mbóthar ceart mé chun an teanga a fháil. Rinneadar é sin ar 
dhóigh chiallmhar, thuisceanach agus fhoighneach, trí chairdeas is 
comhoibriú. 
 Ag an deireadh seachtaine cinniúnach céanna sin, bhuail 
mé le hEthel Brogan den chéad uair. Fuair Ethel a cuid Gaeilge 
i gCathair Ard Mhacha, an áit inar rugadh is ar tógadh í. Dúirt 
Ethel go ndearnadh sainaithint ar dhaoine mar Chaitlicigh nó mar 

Mar sin, bhí sé tábhachtach di go mbeadh a traidisiún féin agus a 
teanga féin ar eolas aici go cruinn. Cé nach raibh ach an corrfhocal 
acu sa bhaile, chuaigh Ethel, a deartháir, John Mathews, agus a col 
ceathracha chuig Conradh na Gaeilge go rialta. Bhuaileadar ansin 
leis an Athair John Quinn, sagart a spreag na daoine óga le Gaeilge 
a fhoghlaim. Thuig Wee Father John, mar a tugadh air, gur chuid 
ríthábhachtach í an Ghaeilge in oidhreacht na ndaoine óga agus 
gurbh iadsan na daoine a choinneodh an teanga beo. Dá mbeadh a 
fhios aige cé chomh cúramach agus a bhí Ethel óg ag éisteacht leis! 
 Nuair a tháinig sí go dtí an tír seo, ba bhall í de Chonradh na 
Gaeilge i bparóiste Naomh Maitiú i Manhattan. Dream bríomhar a bhí 
ann de réir Ethel: daoine óga idir Éireannaigh agus Mheiriceánaigh, 
a bhí bródúil as a n-oidhreacht féin agus gach saghas eachtra acu 

siúl ann tar éis tamaill. Bhí éileamh mór ag na Gael-Mheiriceánaigh 
ar na ranganna Gaeilge agus d’éirigh go geal le hEthel.
 Ach thug sí faoi deara go raibh sé deacair do na mic léinn deis 
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cainte a fháil. Ba é sin an uair ar bheartaigh sí ar dheirí seachtaine na 
Gaeilge a chur ar siúl. Eagraíodh an chéad cheann i Sliabh Gorm, 
NE, sna 1980idí. Thug sé sin deis do na mic léinn an teanga a labhairt 
le chéile gan aon rud eile ag cur isteach orthu. Ba sheans é a bheith 
sáite sa Ghaeilge gan raidió, teilifís, guthán nó páistí. Ba champa é 
Sliabh Gorm ina raibh ar na mic léinn gach rud a dhéanamh ar a son 
féin, ag baint úsáide as cibé Gaeilge a bhí acu. Saol eile, mar a dúirt 
Jerry. D’éirigh chomh maith sin léi go raibh ar Ethel suíomh nua a 
bhí níos mó a fháil mar gheall ar an éileamh a bhí ar na ranganna. Ba 
í Cnoc Fia an áit sin. 
 Bhain mé taitneamh nach beag as an chéad deireadh seachtaine 

mhúinteoir a bhí agam ann. Is fear ciúin, caomh, greannmhar é Joe 
is nuair a chuala mé an Ghaeilge bhinn líofa ag teacht as a bhéal, 
shíl mé gur rud indéanta a bheadh ann an teanga seo a fhoghlaim. 
Ní sodhéanta, b’fhéidir, ach indéanta. Bheartaigh mé go leanfainn 
ar aghaidh léi. Gach uair a bheinn in ísle brí faoin teanga, bheadh 
deireadh seachtaine eile buailte linn chun an misneach a chur ar ais 
ionam. 
 Ba dhaoine faoi leith iad na múinteoirí a bhí agam ag na deirí 
seachtaine úd agus a modh teagaisc féin ag gach duine acu. Is 
Meiriceánach eile é Greg Ó Braonáin agus Gaeilge bhinn bhlasta aige. 
Fuair Greg a chuid Gaeilge samhradh amháin nuair a bhí sé ag obair 
ar na báid iascaireachta sa Cheathrú Rua i nGaillimh. Chuir sé snas 
ar a chuid Gaeilge le Daltaí na Gaeilge agus múinteoir den scoth a 
bhí ann. Ní raibh rialacha gramadaí ag Greg nó suim aige ina leithéid. 
Craic agus comhrá measctha le chéile a bhíodh ar siúl sna ranganna 
s’aige agus sinn ag baint taitneamh mór as agus ag foghlaim. Dála 
an scéil, tá Greg ina chónaí i gConamara anois, pósta ar chainteoir 
dúchais, le clann mhór aige agus Gaeilge mar phríomhtheanga acu. 
Is scríbhneoir le TG4 anois é.
 Bhuail mé le Tomás “Junior” Mac Cionnaith i gCnoc Fia chomh 
maith. Is as Doire Cholm Cille é Junior agus tá sé bródúil as. Is 
duine eile é Junior a fuair a chuid Gaeilge ó Chonradh na Gaeilge 
le Craobh Seán Ó Dolan i nDoire. D’fhaigheadh sé cleachtadh na 
teangan ar Choláiste Uladh i nGort an Choirce, Tír Chonaill i rith an 
tsamhraidh
 Chuir sé ar an mbóthar ceart mé chun an teanga a labhairt. 
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Ní raibh cead ina rang ach labhairt. “Na bac leis na leabhair úd” a 
deireadh sé, “labhair liom.” Agus nuair a deir Junior “labhair liom,” 
labhraíonn tú. Tar éis tamaill, d’imigh an faitíos uaim agus tháinig 
an misneach chun triail a bhaint as comhrá a dhéanamh. Is fear 

leabhair agus comhairle.
 Fuair mé mo chuid Gaeilge ó Mháirtín Ó Cadhain ar shlí éigin 
nuair a bhuail mé le Joe Bray ag na deirí seachtaine. B’as Cathair 
Luimnigh Joe agus fuair sé a chuid Gaeilge sa “Gaolteacht” mar a 
deireadh sé, nuair a bhí sé i gCampa Géibhinn Churrach Chill Dara. 
Ba é Máirtín Ó Cadhain, an t-údar cáiliúil, an múinteoir a bhí aige ag 
an am.2

Mhol Joe dom Gaeilge na Mumhan a fháil mar ba shin teanga 
mo shinsear féin. B’eisean a chuir in iúl dom gur chóir dom peaca 
marfach an Bhéarlachais a sheachaint. Thug Joe cóipleabhar dom a 
choimeád sé i bpríosún agus é ag foghlaim na Gaeilge. Tá “Cúirt an 
Mheán Oíche” agus gluais leis ina lámh féin ann agus síniú Mháirtín 
Uí Chadain ar chúpla leathanach.3  

Cearúill, cainteoir dúchais as Gaoth Dhobhair. Arís, bhí an bhéim ar 
an gcomhrá. 
 Agus ar ndóigh mo chara dil, Barra Ó Donnabháin. Nach raibh 
an t-ádh dearg orm nuair a fuair mé cuireadh teacht chuig rang ina 
theach féin? Fear an chroí mhóir ab ea Barra le hintinn oscailte agus 
féith an ghrinn álainn aige. Ní raibh deireadh leis na scéalta aige agus 
níl deireadh leis na scéalta agamsa mar gheall ar an gcairdeas a bhí 
eadrainn. Ba mhéala mór dúinn é gur cailleadh é chomh luath sin. 
 Cá bhfuair mé mo chuid Gaeilge?
 Fuair mé mo chuid Gaeilge i Nua Eabhrach ó dhaoine nár bhuail 
mé riamh leo. Tháinig sí chugam trí na glúine anuas: ó Wee Father 
John trí Ethel Brogan; ó Choláiste Uladh trí Junior McKinney; 
ó Mháirtín Ó Cadhain sa champa géibhinn sin trí Joe Bray; ó na 
hiascairí úd i nGaillimh trí Ghreg Ó Braonáin; ó Ollscoil Chorcaí trí 
mo chara dílis, Barra Ó Donnabháin. Tá meas mór agam ar áilleacht 
na teangan agus cineáltas na ndaoine a thug domsa í.
2 Bhí baint ag an scríbhneoir, Máirtín Ó Cadhain, le hÓglaigh na hÉireann agus 
coinníodh i ngéibheann i gCurrach Chill Dara é ó 1940-1944.
3 Chum Brian Mac Giolla Meidhre (Brian Merriman) an dán seo san ochtú haois 
déag.
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 Is Gaeltacht í aon áit ina mbíonn daoine cruinnithe le chéile 
ag labhairt Gaeilge de réir Bhrian Uí Chonchúir, Ollscoil Notre 
Dame. Táim bródúil as a bheith ag an Siompóisiam seo in ómós do 
Bharra agus táim cinnte go gcuirfeadh an méid Gaeilge a chloisfear 
sa Ghaeltacht bheag seo inniu gliondar ar a chroí.


