
 

 

 

Nuair a bhí an chéad chruinniú againn i mí Deireadh 
Fómhar 2013 leis an "Teacht le Chéile" a eagrú, an imní 
is mó a bhí orainn ná nach mbeadh suim ag i 
ndóthain de na gaolta teacht ag an ocáid. 

Fuair muid amach taréis cúpla seachtain - a bhuíochas 
do Facebook - go raibh go leor do chlann na 
mBreathnaigh ó áiteacha éagsula ar fud an domhan a 
bhí ag iarradh a bheith i láthair. Shorcaigh muid go 
mbeadh an "Teacht le Chéile" i Petersburg ar an Fháirche 



mar gur ionad larnach é agus bhí na h-áiseanna ar fad 
ann. 

Nuair a tháinig an slua le chéile ar an Aoine, an chéad lá 
de Lúnsa 2014 bhí ós cionn 150 daoine fásta agus 50 
gasúr i láthair. 

 

Mícil Breathnach agus Margaret Coyne 

Phós Mícil Breathnaigh, Margaret Coyne as Baile 

Bhuidheán, An Fháirche sa mbliain 1890. Chónaigh Mícil 

agus Margaret sa seanteach i mbaile beag ar a dtúgtar 

Éadan, ach Carraig Thiar an t-ainm ofigiúil atá air. Thóg 

siad cúigear iníon agus ceathrar mac sa teach sin. Bhí go 

leór tithe tógtha an-ghar dá chéile in Éadan ach má bhí 

fhéin ní raibh droch-fhocal na easontas riamh idir  na 

chomarsaín. Is minic a dúirt Daid nach raibh baile níos 

deise san tír le fás aníos ann. Rugadh na gasúr i dtús na 

1900dí agus d'fhásadar aníos i am a bhí thar a bheith 

gruma agus tragóideach i stair na tíre seo. 

Rugadh Daid i 1912. Ba é an duine b'óige den chlann é 

agus ba é an duine deire den chlann a bhí fághta nuair a 

bhásaigh sé in 2009. Chuaigh a dheartháir Michael agus 

ceathrar deirfúir go Meirceá sna ficheadaí. D'éirigh leo 

uilig teacht abhaile uair amháin sula bhasaigh siad. Phós 

Ellen - deirfúir Daid, Mairtín Coyne (Mairtín Sheamúis) 

as Dubhachta agus phós Daid Catherine Sommerville as 

Dubhros. Dhún sé doras an seanteach in Éadan don uair 

dheire i 1941 nuair a bhog sé fhéin agus Mam go 

Dubhros áit a raibh gabhaltas ag mo mháthair. 



 

 

An Comóradh 

Nuair a tháinig muid le chéile ag an seanteach maidin Dé 

Sathairn an dara lá de Lúnasa 2014 bhí deatach as an 

simleár, rud nár fhachtas cheana ó na 1940dí. Bhí and 

teach réithithe amach le go leor den "seanstuff" a bhí á n-

úsaid fadó. Bhí daoine tagtha as chuile pháirt den tír seo, 

as Sasana agus ochtar gaolta as Meirceá a chas muid leo 

den chéad uair. Cuireadh crann agus rinne an t-Athair 

Pádraig Ó Ceallaigh seanmóir álainn faoi muintir an tí 

agus an baile.  



 

  



 

 



 

 

Chuaigh muid ar ais go Petersburg le h-aghaidh an 

tráthnóna áit a raibh neart le n-ithe and le n-ól. Óiche go 

maidin le ceol, caint agus amhraín. Tháinig muid le 



chéile arís maidin lá arna mhárach le h-aghaidh lón agus 

ansin thósaigh daoine ag fágáil slán lena chéile agus iad 

ag dul ar ais abhaile. 

Tá an-áthas orainn gur eagraidh muid an "Teacht le 

Chéile" agus tá súil agam gur bhain chuile dhuine 

sásamh as an deire seachtaine. 

An rud is mo a fhanas liomsa ná nuair a bhí an slua ar 

fad bailithe sa seanteach maidin Dé Sathairn agus na 

daoine ag caint le omós faoi an dream a bhí imithe ar shlí 

na fírinne. 

 
 

 

 


