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Níor lean Fuascailt na gCaitliceach Acht an Aontais, ní raibh seans ag
Caitlicigh poist thábhachtacha phoiblí a bheith acu agus ní raibh cead acu suí
sa Pharlaimint. Níor cuireadh Fuascailt na gCaitliceach i bhfeidhm cé gur
mhaígh Pitt go mbeadh rathúlacht an aontais idir an dá thír ag brath go mór
uirthi. Bhí sé de rún aige ag an tús an dá rud a dhéanamh ag an am céanna
ach d’éirigh sé as seo nuair ba léir nach dtiocfadh an dá thrá a fhreastal. Bhí
contúirt ann nach nglacfaí leis an aontas de bharr fhreasúra na Fuascailte.
Mar sin féin, nuair a bhí an t-aontas reachtaithe bhí Caitlicigh ag súil go
leanfadh Fuascailt na gCaitliceach é sin go luath.

Thóg an príomh-aire an cheist i 1801
ach cuireadh ina éadan go láidir. Cé
go raibh an rí i gcónaí in éadan na
Fuascai l te agus nach raibh

lántacaíocht ag Pitt óna chomh-aireacht, ba iad
Protastúnaigh na cinsealachta in Éirinn is mó a chuir ina
éadan. Ba léir gur bhain an t-aontas cuid dá gcumhacht
den mhuintir seo ach bhí tionchar polaitiúil nach beag ag
baill na cinsealachta agus d’úsáid siad é seo le brú a chur
ar an rialtas. Sa chás seo ghlac Pitt an cosán ba lú
constaicí agus chuir sé Fuascailt na gCaitliceach ar an

mhéar fhada. Bhí tionchar suntasach ag an mhoill seo ar fhorbairt an
náisiúnachais bhunreachtúil.

I ndiaidh Acht an Aontais ghlac toscairí Protastúnacha orthu féin an feachtas
ar son na Fuascailte a chur chun tosaigh. Ba é Henry
Grattan ceannaire an fheachtais. Bhain sé suíochán in
Yorkshire i 1805 ach bhí sé mar Fheisire ar
thoghcheantar i mBaile Átha Cliath ó 1806 go dtí gur
cailleadh é i 1820. Dúirt Grattan go raibh an t-am tagtha
le deireadh a chur leis an idirdhealú creidimh
seanaimseartha agus mhaígh sé go raibh lántacaíocht
Chaitlicigh na hÉireann aige. Mhéadaigh líon na
dTeachtaí a d’aontaigh leis an dearcadh seo in
Westminster ach ba chumhachtach, diongbháilte an
freasúra agus níor chosúil go mbeadh rath ar an
fheachtas go luath.

Dónall Ó Conaill agus an Náisiúnachas Bunreachtúil

Acht an Aontais

Henry Grattan agus Protastúnaigh Liobrálacha

Príomh-aire
na Breataine,
William Pitt

Henry Grattan
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In Éirinn bhí na Caitlicigh mall le freagra a thabhairt ar Acht an Aontais. Bhí
siad ag súil, ar ndóigh, go mbeadh Bille Fuascailte reachtaithe go luath ina
dhiaidh ach, fiú amháin nuair nach raibh sé seo amhlaidh, níor spreagadh
chun agóide iad. Ba leamh agus ba lag é polaitíocht na gCaitliceach ag tús an
naoú céad déag. Níor bhain an díospóireacht faoin Fhuascailt le saol na
ngnáthdhaoine ach oiread leis an díospóireacht faoin aontas féin agus níor
dhócha go mbeadh tionchar ar bith ag ceachtar acu orthu.

Ina theannta sin bhí easaontas idir na
Caitlicigh a raibh suim agus tuigbheáil
acu ar an pholaitíocht. Bhí an uasaicme
Chaitliceach i bhfabhar feachtais
chúramaigh agus smachtaithe i leith na
Fuascailte, agus iad ag súil go meallfaí

leasuithe ó na
Sasanaigh. Bhí na
haicmí proifisiúnta
agus gnó i bhfách le
gníomh ní  ba
radacaí leis na
leasuithe a bhaint
amach. Sna blianta i

ndiaidh Acht an Aontais chuir na scoilteanna seo cosc ar fheachtas aontaithe
agus eagraithe ón phobal Chaitliceach. Fán bhliain 1810, áfach, ba léir go
mbeadh an lámh in uachtar ag an mheánaicme Chaitliceach agus bhí duine
den ghrúpa seo, Dónall Ó Conaill, ag léiriú go raibh bua na ceannaireachta
aige. Bhí seisean ag teacht chun tosaigh mar cheannaire ar an eite radacach
de Choiste na gCaitliceach a bhí freagrach as cearta na gCaitliceach a chur
chun tosaigh.

Rugadh Dónall Ó Conaill i gCo. Chiarraí. Bhí talamh agus
roinnt maoine ag a mhuintir, rud ab annamh ag Gaeil na
tíre, agus i ndiaidh dó oideachas a fháil sa Fhrainc d’fhill sé
ar Éirinn agus chuaigh sé leis an abhcóideacht. Ba ghearr
gur léirigh sé mianach an pholaiteora agus ina chéad óráid
phoiblí ar cheisteanna polaitiúla i 1800 cháin sé Acht an
Aontais go trom, rud a tharraing cáil air. Tugadh an
Fuascailteoir air de bharr an ról a bhí aige i mbaint amach
Fhuascailt na gCaitliceach agus ba é an polaiteoir ba mhó
tionchar in Éirinn é sa chéad leath den naoú céad déag. Is

Freagra na gCaitliceach (Coiste na gCaitliceach)

Dónall Ó Conaill

Bhí formhór na
gCaitliceach

beo bocht agus
ba bheag an

tsuim a bhí acu
i gcúrsaí

polaitíochta.
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amhlaidh gurbh é Grattan chéad cheannaire an náisiúnachais bhunreachtúil
in Éirinn ach is cinnte gurbh é Ó Dónaill a spreag na mórshluaite Caitliceacha
le tacaíocht a thabhairt don ghluaiseacht.

Lean Grattan agus Protastúnaigh liobrálacha
eile ar aghaidh lena bhfeachtas le Fuascailt
na gCaitliceach a bhaint amach thall in
Westminster ach b’iomaí easaontas a bhí acu
le Caitlicigh na hÉireann maidir leis na
comhréitigh a bheadh orthu a dhéanamh leis
an rialtas. Ba léir gur spéis leis an rialtas méid
áirithe smachta a bheith acu ar an Eaglais
Chaitliceach ó thaobh cheapachán agus
íocaíocht na cléire de. Ní raibh a leithéid de
ghéilleadh ina fhadhb ag Caitlicigh na
Breataine ná ag cuid mhór de na heaspaig
Éireannacha. Bhí an Conallach agus a
chomhghleacaithe radacacha go hiomlán in
éadan a leithéid de chomhréiteach. Cé gur
éirigh leis an Chonallach an chuid ba mhó de
Choiste na gCaitliceach a mhealladh leis, chonacthas dó go raibh an argóint
agus an t-easaontas inmheánach seo ag déanamh dochair d’fheachtas na
Fuascailte.

Bhí easpa fuinnimh agus easpa spreagtha go mór le sonrú san fheachtas
chéanna agus ba léir go raibh Coiste na gCaitliceach ina eagraíocht mhí-
éifeachtach agus an seanphort céanna á sheinm acu i gcónaí agus iad ag
brath go huile agus go hiomlán ar thacaíocht Shasanach. Theip ar an choiste
rud ar bith a bhaint amach idir 1800 agus 1820.

Bhí an-díomá ar an Chonallach faoin easpa dul chun cinn seo agus tuigeadh
dó go raibh cur chuige nua de dhíth dá mbeadh na Caitlicigh lena gcearta
iomlána polaitiúla a bhaint amach. An straitéis a d’imir sé na mórshluaite
Caitliceacha a spreagadh le tacaíocht a thabhairt don fheachtas. Roimhe seo
bhí tacaíocht chúng ag feachtas na Fuascailte. Is dócha go raibh sé seo
amhlaidh ar an ábhar nach mbainfeadh
ach Caitlicigh shaibhre de chuid na
meánaicme mórán tairbhe as bua i gceist
na Fuascailte. Ní bheadh seans ag
tuathánaigh bhochta poist rialtais a fháil
nó suíochán a bhaint sa pharlaimint.

Compántas na gCaitliceach agus an Cíos Caitliceach

Baile dúchais an
Chonallaigh i gCo. Chiarraí

Tuathánaigh bhochta a mealladh
chuig Compántas na gCaitliceach

ar fhocal Uí Chonaill
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Nuair a bhunaigh Ó Conaill Compántas na gCaitliceach i 1823, bhí na daoine
céanna ina bhun agus a bhí chun tosaigh san fheachtas eile ar son Fhuascailt
na gCaitliceach ach bhí an Conallach den tuairim nach mbeadh an
Compántas ag éileamh fuascailt amháin ach go dtabharfadh siad faoi
ghearáin eile an phobail Chaitlicigh a leigheas. Ní raibh na mórshluaite
spreagtha go leor, áfach, leis an ghluaiseacht nua seo a leanúint go fóill.

Tháinig athrú ar an scéal nuair a bunaíodh an Cíos Caitliceach i 1824.
Cheadaigh seo ballraíocht sa Chompántas ar luach an-íseal – pingin sa mhí.
Mealladh na sluaite chun na heagraíochta agus bunaíodh an chéad mhór-
ghluaiseacht i gcúrsaí polaitíochta na tíre seo. Bailíodh an t-airgead taobh
amuigh de na heaglaisí i ndiaidh Aifreann an Domhnaigh, faoi stiúir an tsagairt
pharóiste, ar ndóigh, agus ansin seoladh go Ceannáras na heagraíochta i
mBaile Átha Cliath é. Taobh istigh de bhliain bhí £20,000 bailithe ag
Compántas na gCaitliceach.

Bhí dhá iarmhairt thábhachtacha leis seo:
• Ar an chéad dul síos tugadh ról lárnach don chléir Chaitliceach sa

pholaitíocht agus dhaingnigh sé sin an ceangal idir an náisiúnachas
agus an Caitliceachas.

• Thug sé seans do na mórshluaite Caitliceacha páirt a ghlacadh i
streachailt náisiúnta pholaitiúil den chéad uair.

Ba ríthábhachtach ceannaireacht spreagúil Uí Chonaill san fhás as cuimse ar
an náisiún polaitiúil Caitliceach. Bhí staraíocht agus státaireacht an fhir ar
cheisteanna móra na linne ina eiseamláir dá lucht leanúna. Chuir sé in éadan
an aontais ón tús agus ba léir go raibh sé báúil i gcónaí, ina shaol polaitiúil
agus ina ghairm bheatha, le cúiseanna na gCaitliceach.

Mhúscail sé agus smachtaigh sé na mothúcháin fhrith-Shasanacha láidre a
bhí faoi cheilt sna mórshluaite Caitliceacha. Ba iad na heagraíochtaí rúnda
tuaithe a bhain tairbhe as na mothúcháin chéanna. Bhíodh ról an-tábhachtach
ag na heagraíochtaí seo sna pobail tuaithe agus ba mhinic iad ag teacht chun
tosaigh – go háirithe nuair a bhí cúrsaí eacnamaíochta go dona. Ba
cheisteanna áitiúla cosúil le cíosanna, díshealbhuithe agus an deachú a
spreag na heagraíochtaí seo chun gnímh agus bhí an seicteachas le sonrú
iontu in amanna. Thug siad seans do dhaoine, ar bhealach teoranta, a
ngearáin pholaitiúla a phlé. Thug siad dúshlán na n-údarás agus bhí siad
forleathan i measc phobal tuaithe na hÉireann.

Ní raibh struchtúr ann leis na mothúcháin seo a stiúradh agus cé gur cháin an
Conallach cuid de ghníomhartha iomarcacha na n-eagraíochtaí seo is
amhlaidh gur chuidigh siad leis féin gluaiseacht pholaitiúil a bhunú agus aird a
tharraingt ar shaincheisteanna na gCaitliceach.

Ról Uí Chonaill
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Bhí méadú na hEaglaise Caitlicí ina cúis shuntasach ar fhorbairt an
náisiúnachais. Osclaíodh cliarscoileanna ar fud na tíre agus ansin
atheagraíodh iad le freastal ar an éileamh láidir ar áiteanna iontu. Ba mhic le
feirmeoirí tionóntacha cuid mhór de na sagairt nua seo agus cruthaíodh, den
chéad uair, b’fhéidir, cléir a raibh ceangal níos láidre acu le pobal na tíre agus
suim acu i gceisteanna polaitiúla a muintire.

Ní hionann sin agus a rá go ndeachaigh an Eaglais Chaitliceach i gceannas
ar an ghluaiseacht nua seo. Bhí ceannaireacht na gluaiseachta go daingean
faoi smacht an Chonallaigh agus a chomrádaithe i gCompántas na
gCaitliceach. D’aithin siad na buntáistí a bhí le baint as dlúthcheangal a bheith
acu leis an chléir Chaitliceach. Rachadh buanna, eagrú, cumarsáid agus
tionchar na hEaglaise ar na daoine go mór chun tairbhe an Chompántais.

B’fheiniméan polaitiúil nua é an Conallachas. Cé go dtiocfadh a rá go raibh Ó
Conaill mar oidhre ar Grattan sa mhéid nach bhfaca sé contrárthacht ar bith
idir an náisiúnachas agus a dhílseacht don choróin, bhí sé ag brath i bhfad ní
ba mhó ar thacaíocht an phobail. D’fhás an feachtas ar son Fhuascailt na
gCaitliceach agus bhí siombalachas ríthábhachtach ag baint leis. Nuair a
d’éirigh leis an Chonallach na mórshluaite Caitliceacha a spreagadh agus a
bheith páirteach sa ghluaiseacht, d’iompaigh an feachtas ina chrosáid
mhorálta.

Ní fhéadfá a rá gur fheachtas náisiúnta a bhí ann ar an ábhar gur daonra
chúige Mumhan agus chúige Laighin is mó a thug tacaíocht don Chonallach.
Sna cúigí seo bhí na tuathánaigh ag súil go mór leis na buntáistí suntasacha
a leanfadh Fuascailt na gCaitliceach. San iarthar bhí an bhochtaineacht
chomh forleathan sin go raibh na tuathánaigh in iomaíocht le deacrachtaí an

An Eaglais Chaitliceach

An Conallachas

Coláiste Phádraig
Maigh Nuad mar atá
sé inniu. Bunaíodh
an Chliarscoil seo i
1795 agus tá oiliúint
á cur ar shagairt na

tíre ann ó shin.
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tsaoil agus nach raibh an fonn orthu ná an fuinneamh acu bheith gafa leis an
pholaitíocht. Ní raibh mórán tacaíochta le sonrú ó Phrotastúnaigh an tuaiscirt.

Mhothaigh muintir na hÉireann le fada go raibh rialtas na Breataine agus na
húdaráis in Éirinn ag caitheamh go míchothrom leo. D’éirigh na mothúcháin
seo ní ba ghéire i ndiaidh Acht an Aontais. Mhúscail an Conallach na
mothúcháin seo athuair agus thug sé chun béil iad. Bhí fréamhacha sóisialta,
polaitiúla agus eacnamaíochta ag na mothúcháin seo faoi mhíchothromaíocht
na Breataine agus bhí an dearcadh go raibh an tAontas i ndiaidh rudaí a
dhéanamh ní ba mheasa forleathan sa tír.

Chomh maith leis sin bhí an dóigh bhrúidiúil ar caitheadh le ceannairí na
nÉireannach Aontaithe i 1798 go mór i gcuimhne na ndaoine. Níor aontaigh Ó
Conaill le náisiúnachas foréigneach na nÉireannach Aontaithe agus iad ag
éileamh an nasc idir Éirinn agus an Bhreatain a bhriseadh go hiomlán. Thuig
sé, mar sin féin, na buntáistí a bhain le haitheantas a thabhairt d’iarcheannairí
na gluaiseachta agus go deimhin bhíodh siad ar an ardán ag cruinnithe leis
go minic.

Bheadh óráidí an Chonallaigh ag na cruinnithe seo breac le teanga an
fhoréigin agus é ag caitheamh anuas go trom ar rialtas na Breataine agus ar
chinsealacht na bProtastúnach in Éirinn. Ní haon amhras gur chuir sé seo le
fás an tseicteachais a bhí go mór le sonrú ag tús an naoú céad déag. Tugadh
faill don Chonallach caitheamh anuas ar an aontas féin. Dúirt sé go raibh
bunús Protastúnach leis agus gur chuir sé go mór le cruatan agus le
deacrachtaí na gCaitliceach.

Caisleán Átha Cliath, siombail na Cinsealachta in Éirinn
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D’fhulaing an feachtas buille i 1825 nuair a chuir grúpa radacach d’Fheisirí
parlaiminte Bille Faoisimh do Chaitlicigh chun tosaigh in Westminster. Bhí
giotaí sa Bhille seo nach mbeadh Caitlicigh sásta leo mar gur scríobhadh iad
le Protastúnaigh a chur ar a suaimhneas. Cháin a chomhghleacaithe an
Conallach go trom nuair a léirigh sé go raibh an bille seo inghlactha agus
cuireadh náire air nuair a dhiúltaigh Teach na dTiarnaí in Westminster an bille
céanna.

D’fhill an Conallach ar Éirinn agus fearg air. Bhí sé diongbháilte cinnte go
gcuirfeadh sé tús le léirsithe athuair i samhradh 1825. Mhothaigh an rialtas
fán am seo gur contúirteach an ghluaiseacht é an Conallachas agus chuir
siad faoi chois é. Cuireadh cosc ar Chompántas na gCaitliceach ach bhunaigh
an Conallach Compántas Nua na gCaitliceach agus cuireadh borradh faoin
fheachtas. Rinneadh iarracht Ó Conaill a chúiseamh as réabhlóid a

spreagadh ach ní raibh dóthain fianaise ann
agus níor leanadh leis an chás. Bhí an
Conallach ní ba throdaí ná riamh agus bhí neart
tacaíochta aige. Chuir Richard Lalor Sheil in
éadan an Chonallaigh agus a mhodhanna ar
dtús, ach fá 1823 ghlac sé le ceannaireacht Uí
Chonaill agus chuir sé a scileanna mar dhlíodóir
in úsáid leis na mórshluaite a spreagadh chun
gnímh. Toghadh ina Fheisire parlaiminteach ina
dhiaidh sin é.

Rud ba thábhachtaí ná sin arís, mhol Thomas
Wyse, ceannaí Caitliceach mór le rá, don
Chonallach gur chóir úsáid a bhaint as
saorshealbhóirí daichead scilling (feirmeoirí
tionóntacha Caitliceacha) ar tugadh an vóta
dóibh i 1793) i dtoghchán 1826.

Díríodh ar roinnt toghcheantar faoi leith agus iontas na n-iontas chonacthas
go mbeadh na vótóirí Caitliceacha sásta neamhiontas a dhéanamh de
threoracha a dtiarnaí talún agus vóta a chaitheamh ar son a rogha iarrthóra –
Protastúnaigh liobrálacha a bhí ar son Fhuascailt na gCaitliceach, de ghnáth,
a bheadh iontu.

Sna blianta roimh an bhallóid rúnda ba leor bagairt an díshealbhaithe ón
tiarna talún le vótóirí a smachtú ach, ó 1826 i leith, bhí deacrachtaí ag tiarnaí
talún dul i ngleic le gníomhaíocht eagraithe a dtionóntaí. Léiríodh é seo i
dtoghcheantar Phort Láirge, áit ar bhain an t-iarrthóir a bhí ar son na
Fuascailte, Villiers Stuart, in éadan iarrthóra a chuir teaghlach
uilechumhachtach Beresford chun tosaigh.

Rath na ballóide agus na saorshealbhóirí

Thomas Wyse 1791-1862
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 Sir Robert Peel

Bhain rath ballóide na gCaitliceach i 1826 stangadh as cinsealacht na
bProtastúnach agus as rialtas na Breataine araon. Bhí rialtas nua ann i 1827
agus gheall siad go socrófaí ceist na Fuascailte go luath. Ach nuair a

cailleadh go tobann an príomh-aire nua, George
Canning, agus nuair a d’éirigh Viscount Goderich, a
bhí báúil i leith Fhuascailt na gCaitliceach, as an
phost fosta ba léir nach socrófaí an cheist chomh
furasta sin.

Ba é Diúc Wellington a bhí mar phríomh-aire nua
agus Sir Robert Peel, nó ‘Orange Peel’ mar a thug
an Conallach air, mar Rúnaí Baile. Bhí sé amuigh ar
an bheirt acu gur naimhde diongbháilte Fhuascailt
na gCaitliceach iad – cé go ndeirtear nach raibh an
t-ainm seo go huile is go hiomlán tuillte acu.

Thosaigh an Conallach a eagrú agóidí in Éirinn agus le linn 1828 bhí sraith
agóidí móra eagraithe ar fud na tíre.

Bhí tréan airgid ag teacht isteach ón Chíos Chaitliceach agus bhí an chuma ar
an scéal go mbeadh coimhlint ann idir Ó Conaill agus Westminster go luath.

Tháinig an crú ar an
tairne an samhradh sin
nuair  a cuireadh
fothoghchán ar siúl i
gCo. an Chláir. Glaodh
an fothoghchán seo
mar gur ceapadh
W i l l i a m  V e s s y -
Fitzgerald, Feisire
parlaiminte sa chontae,
mar Uachtarán ar an
Bhord Trádála agus mar bhall den chomh-aireacht. An nós a bhí ann san
aimsir sin go n-éireodh Feisire ar bith parlaiminte as a shuíochán nuair a
cheapfaí chun na comh-aireachta é agus go mbeadh fothoghchán ann. Cé go
raibh dea-chlú ar Vessy-Fitzgerald mar Thiarna Talún maith agus go raibh sé
ar son Fhuascailt na gCaitliceach, bhí Compántas na gCaitliceach le cur in
éadan duine ar bith a thacaigh le rialtas Peel-Wellington.

Ní raibh iarrthóir fóirsteanach ar bith le fáil agus, mar sin, chuir an Conallach é
féin a ainm chun tosaigh mar iarrthóir in éadan Vessy-Fitzgerald. Ó tharla, dá
nglacfadh siad suíochán sa Pharlaimint, go mbíodh ar Chaitlicigh móid a
thabhairt ag séanadh a gcreidimh, bhíodh cineál de leisce ar Chaitlicigh na
hÉireann, nó cosc go fiú, suíochán ar bith a ghlacadh ach ní raibh cosc ar bith
orthu seasamh i dtoghchán. Ba chosúil go mbeadh comórtas dian ann i mí Iúil
1828 agus an Conallach sa rás.

Peel, Wellington agus Fothoghchán an Chláir

Arthur Wellesley: Diúc
Wellington. Rugadh i
mBaile Átha Cliath é
sa bhliain 1769, i
dteaghlach de chuid
na cinsealachta
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Bhí fothoghchán sin an Chláir mar phointe
ríthábhachtach i bhforbairt an náisiúnachais in
Éirinn. Scaoil an Conallach leis lena óráidí
spreagúla agus bhí an tír ar fad tógtha faoin
toghchán. Stróic sé an freasúra as a chéile, cháin
sé rialtas Peel-Wellington go trom agus chuir sé é
féin chun tosaigh mar chosantóir an phobail
Chaitlicigh. Go deimhin bhí blas an tseicteachais le
fothoghcháin an Chláir agus ba shoiléir go raibh ról
tábhachtach ag an chléir Chaitliceach i bhfeachtas
an Chonallaigh. Ag deireadh feachtais dhrámata
chorraithigh agus tógtha fógraíodh Ó Conaill ina
bhuaiteoir i ndiaidh dó 2057 vóta a ghnóthú in
éadan 982 vóta an Ghearaltaigh.

Thug bua Uí Chonaill dúshlán láidir do rialtas Westminster. Bhí seans ann,
anois, go mbeadh an toradh céanna ar go leor toghchán eile in Éirinn ach
níos measa ná sin bhí an chontúirt ann go mbeadh foréigean ann in ionad
agóidíochta dá ndiúltódh Westminster d’Fhuascailt na gCaitliceach in athuair.
Le fírinne, ba é an eagla go gclisfeadh (go dteipfeadh) ar dhlí agus ord a
ghríosaigh an rialtas chun gnímh agus fógraíodh Bille Fhuascailt na
gCaitliceach i bhFeabhra 1829. In ainneoin roinnt iarrachtaí le moill a chur air,
bhronn an rí aitheantas ríoga ar Bhille na gCaitliceach 13 Aibreán 1829.

Bhí bua iontach bainte amach ag an Chonallach cé go ndearna an rialtas
iarracht srian a chur ar an Chonallachas tríd an cháilíocht vótála a ardú go
saorshealbhóireacht de £10 in áit an 40 scilling a bhí ann roimhe sin.
Laghdaigh seo líon na vótóirí Caitliceacha go suntasach ach níor tugadh
mórán airde air seo agus an pobal Caitliceach ag ceiliúradh bhua iontach na
Fuascailte. Bhí gliondar agus bród ar an náisiún Caitliceach agus tháinig
deireadh le Compántas na gCaitliceach agus a aidhm bainte amach acu. Ní
dhéanfaí dearmad, áfach, ar na modhanna rathúla a d’úsáid na Caitlicigh san
fheachtas seo.

Cóip den Bhille

Sa chartún seo tá
Peel agus
Wellington ag
míniú go bhfuil an
imní a bhí ar
Phrotastúnaigh
faoi Fhuascailt na
gCaitliceach gan
bhunús
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Sa chartún fhrith-Chaitliceach seo feictear Peel agus Wellington ag tochailt
uaigh an bhunreachta

D’fhág Acht Fhuascailt na gCaitliceach go dtiocfadh le Caitlicigh cur isteach ar
chóir a bheith gach post rialtais agus móid nua a thabhairt a bhí inghlactha ag
Caitlicigh in áit na seanmhóide. Ba iad Caitlicigh ón mheánaicme ba mhó a
bhain buntáiste as na hathruithe seo. Ó 1829 i leith, bhí cuid acu ábalta
suíocháin pharlaiminte a bhaint amach agus bhí sé ar a gcumas ag cuid eile
áit a fháil i bpoist phoiblí.

Ní raibh tairbhe shuntasach ar bith ann do na tuathánaigh, saighdiúirí coise
nó ceithearnaigh na hagóide. Bhí an pobal ag súil le hathruithe suntasacha
ginearálta ach níor tharla sin. I ndáiríre ní dhearna bua 1829 ach dóchas gan
comhlíonadh a thabhairt do na gnáth-Chaitlicigh agus bhí tionchar nach beag
aige seo ar fhorbairt an náisiúnachais sa todhchaí. Mar sin féin, bhí bua ann
do na tuathánaigh sa mhéid go raibh siad níos muiníní ná mar a bhí roimhe
agus d’aithin siad de thairbhe gur líonmhaire iad, b’amhlaidh gur láidre iad. Trí
na mórshluaite a smachtú thug an Conallach guth do na cearta agus na
mothúcháin seo agus d’aithin seisean go dtiocfadh le dearcadh an phobail
tionchar a bheith aige ar rialtas, fiú amháin rialtais choimeádacha, ach treoir
agus ceannaireacht a thabhairt do na daoine.

Is amhlaidh a d’fhorbair feachtas na Fuascailte ina chrosáid mhorálta a thug
dúshlán an rialtais in Éirinn ach bhí an Conallach cúramach gur fhan an
ghluaiseacht seo ina gluaiseacht bhunreachtúil agus na tuathánaigh á

Iarmhairtí na Fuascailte
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ngríosadh aige. Bhí contúirt ann i gcónaí go mbeadh foréigean ann muna
mbronnfaí leasuithe ar na Caitlicigh agus chuir óráidí caithréimeacha an
Chonallaigh go mór leis an bhagairt seo. Bhí bagairt an fhoréigin ina tionchar
láidir ar rialtas Wellington agus iad ag meas cén toradh a bheadh ar dhiúltú
athuair d’éilimh na gCaitliceach.

Cé go ndearna an Conallach iarracht i gcónaí tacaíocht a mhealladh ó
Phrotastúnaigh is léir gur mhúscail a chuid óráidíochta mothúcháin
sheicteacha. Bhain a rathúlacht leis an cheangal a chruthaigh sé leis an
phobal Chaitliceach agus d’amharc siadsan air mar dhuine dá gcuid féin.

Bheadh sé contráilte an locht a chur ar Ó Conaill faoi theacht chun cinn an
tseicteachais in Éirinn sa naoú céad déag. Chuaigh sé i gceannas ar
eagraíocht, a bunaíodh le héagóir in éadan na gCaitliceach a cheartú, agus
bhí sé ag brath go mór ar an chléir leis an eagrú a dhéanamh ar bhonn áitiúil.
Is soiléir go ndéanfadh seo an nasc idir an Eaglais Chaitliceach agus an
náisiúnachas níos láidre ach chruthaigh sé deacrachtaí do na ceannairí
náisiúnacha a tháinig ina dhiaidh agus iad ag iarraidh tacaíocht a spreagadh
don náisiúnachas i measc Protastúnach. Ceacht amháin a bhí foghlamtha gur
bua é an feachtas seo don phobal Chaitliceach agus iad ag seasamh ar son a
gceart féin. Bhí ar náisiúnaithe tabhairt go díreach faoi rialtas Westminster
thall i Sasana agus a bheith cinnte go raibh agóidí agus tacaíocht acu ón
phobal abhus. Cuireadh ina luí ar an rialtas agus ar an mhionlach
Phrotastúnach a chumhachtaí a bhí an tromlach Caitliceach i gcúrsaí
polaitíochta.

Bhí an chinsealacht an-bhuartha faoin eagraíocht nua seo agus d’aithin siad
gurb é an t-aontas an dóigh ab fhearr lena gcumhacht a chosaint in éadan
fhás thionchar na gCaitliceach.

Ba chóir cuimhneamh gur éirigh leis an Chonallach an tromlach Caitliceach a
mhealladh le bheith páirteach sa phróiseas pholaitiúil agus gur bhain sé an
bua amach sa pharlaimint go bunreachtúil. Leag an Conallach bunchlocha
láidre don náisiúnachas bunreachtúil agus bhí an lámh in uachtar ag an
chineál sin náisiúnachais sa naoú céad déag.

Ba bhua siombalach níos mó ná bua praiticiúil é Fuascailt na gCaitliceach,
dála an neamhspleáchas reachtaíochta a bhain Grattan amach sa chéad
roimhe sin. Thug an bua siombalach seo dóchas do náisiún nua polaitiúil na
gCaitliceach go raibh an chéad chéim glactha acu i dtreo leasú iomlán
polaitiúil agus eacnamaíochta a dhéanamh ar chóras rialaithe na hÉireann.
Thaispeáin an Conallach go dtiocfadh leis an náisiúnachas bunreachtúil
bheith rathúil – an cheist a bhí ann i ndiaidh 1829 an mbeadh sé ábalta tógáil
ar an dul chun cinn iontach seo.

Protastúnaigh agus an Conallach
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Dá mb’fhéidir na mórshluaite Caitliceacha a spreagadh le Fuascailt na
gCaitliceach a bhaint amach is cinnte go mb’fhéidir iad a ghríosú chun
gníomhú ar son leasuithe eile, b’fhéidir, fiú amháin an t-aontas féin a
aisghairm. Bhí ar an Chonallach bheith an-chúramach anseo. Cé go raibh go
leor dá lucht leanúna i bhfách le hathruithe radacacha ar chúrsaí
eacnamaíochta agus sóisialta is amhlaidh go raibh sé féin measartha
coimeádach ó thaobh athruithe ar struchtúr na sochaí de sa tír.

Chonacthas don Chonallach gurbh ionann feabhsú na gCaitliceach agus
deireadh le pribhléidí na bProtastúnach agus ‘an ceart d’Éirinn’, cé nár thug
sé sainmhíniú beacht air sin. D’aithin Ó Conaill nach mairfeadh an tacaíocht a
bhí aige de bharr bhua na Fuascailte i bhfad agus bhí a fhios aige go mbeadh
dul chun cinn suntasach de dhíth ar cheist an chomhionannais le tacaíocht
fhadtréimhseach a thuilleamh ó na gnáthdhaoine.

Dúirt an Conallach i gcónaí gurb é aisghairm Acht an Aontais príomhaidhm
pholaitiúil a shaoil. Is chuige sin a bhunaigh sé Compántas na hAisghairme i
1830 agus rinne daoine talamh slán de go gcuirfeadh sé feachtas ar nós
fheachtas na Fuascailte ar bun. Bhí difríochtaí suntasacha idir an dá cheist,
áfach. Bhí tacaíocht leathan ag ceist na Fuascailte sa Bhreatain, go háirithe i
measc na bhFuigeanna, agus thug Protastúnaigh liobrálacha na hÉireann
tacaíocht di fosta. Chothaigh feachtas na hAisghairme, áfach, eagla agus
amhras i measc an phobail Phrotastúnaigh agus d’iompaigh an tacaíocht a
bhí acu don Fhuascailt ina freasúra iomlán agus ceist na hAisghairme idir
chamáin.

Ní raibh ar chumas an fheachtais an tacaíocht chéanna a ghnóthú ón
mheánaicme Chaitliceach ná ón chléir. Rinne an Conallach léamh beacht ar

an scéal agus, cé gur thosaigh an
t-airgead ag teacht isteach, níor
bhrúigh sé ceist na hAisghairme
chun tosaigh ag an tús.

Fiú amháin nuair a bhí feachtas na
hAisghairme in ard a réime sna
1840í dhiúltaigh an Conallach i
dtólamh sainmhíniú beacht ar an
tuigbheáil a bhí aigesean ar
Aisghairm a thabhairt – seift a
d’úsáid ceannairí náisiúnacha san
fheachtas ar son Rialtas Dúchais
níos moille sa chéad. Is dócha gur
athbhunú an chineál neamh-

spleáchas reachtaíochta a bhain Grattan amach a bhí i gceist aige ach is
dócha gur mó an dochar ná an sochar a dhéanfadh sainmhíniú beacht.

Polaiteoir pragmatach
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Cuireadh aisghairm i láthair mar a cuireadh Rialtas Dúchais níos moille, mar
leigheas ar fhadhbanna eacnamaíochta agus polaitiúla uilig na hÉireann.
Úsáideadh ceist na haisghairme le leasuithe a fháisceadh as rialtas leithleach
Westminster. Bhí an Conallach i bhfách lena mhodhanna a athrú ag brath ar
an suíomh polaitiúil sa Bhreatain agus in Éirinn.

Nuair a bhí coinníollacha fabhracha ann mar a bhí i Samhain 1830 agus na
Fuigeanna ar ais i gcumhacht rachadh an Conallach anonn go Westminster
agus d’éileodh sé leasuithe sa pharlaimint thall dá thír. Cé gur aisghairm
iomlán a bhí i gcónaí mar phríomhaidhm aige, d’aithin sé go mbeadh
buntáiste le saothrú as buanna beaga céimiúla a bhaint amach. Thiocfadh leis
iad seo a bhronnadh ar a lucht tacaíochta lena thaispeáint dóibh go raibh an
bealach bunreachtúil ag obair. Níor thug sé a chúl ar an pholaitíocht
pharlaiminteach agus a aghaidh ar agóidíocht amháin, go dtí go raibh sé
soiléir nach raibh níos mó tairbhe le baint aige as an pharlaimint. Le linn na
1830í agus an lámh in uachtar ag na Fuigeanna, dhírigh an Conallach go mór
ar ghníomhaíocht pharlaiminteach agus é ar thóir leasuithe d’Éirinn.

Fáth eile ar dhírigh sé ar an mhodh seo go raibh cuid mhór den tír ar lasadh le
coimhlint agus le foréigean. Bhí cuid den locht ar an Chonallach féin sa mhéid
gur mhúscail feachtas na Fuascailte an dóchas i muintir na tuaithe go mbeadh
leasuithe ar fhadhbanna eacnamaíochta s’acu. Chomh maith leis sin,
thaispeáin an Conallach ina fheachtas go mbeadh rath ar an ghníomh
dhíreach. Mhéadaigh frustrachas an phobail nuair nach raibh sé seo
amhlaidh.

Bhí míshástacht na dtuathánach dírithe ar an deachú, cáin a bhí ar fheirmeoirí
tionóntacha áirithe a íoc leis an Eaglais Bhunaithe, Eaglais na hÉireann.
Caitlicigh ab ea bunús na ndaoine a bhí ag maoiniú na hEaglaise céanna
agus mhothaigh siad go raibh an t-ualach cánach seo míchothrom orthu. Bhí
agóidí in éadan na ndeachúna le sonrú le fada an lá ach chuaigh rudaí in
olcas go mór idir 1831 agus 1833. Bhí eagla ar an rialtas go mbeadh anord
iomlán i réim faoin tuath muna ndéanfaí gníomh cinnte leis an cheist a
réiteach. Ní raibh an foréigean agus an teannas i bhfad faoin chraiceann i
sochaí thuaithe na hÉireann ar scor ar bith agus ní bheadh de dhíth ach
cliseadh ar chúrsaí talmhaíochta leis na mothúcháin sin a lasadh.

Thosaigh na hagóidí frithdheachúna i gCúige Laighin agus leathnaigh siad go
gasta chuig codanna eile den tír ina dhiaidh sin. Thit coimhlintí foréigneacha
amach idir na tuathánaigh agus na hÚdaráis. Tháinig borradh faoi
eagraíochtaí rúnda tuaithe agus, ag barrphointe na coimhlinte i 1832,
maraíodh 242 duine. D’fhreagair an rialtas na hagóidí seo le dlíthe comhéigin
(brú anuas ar an phobal) agus cuireadh trúpaí isteach le cuidiú leis na póilíní.
Chomh maith leis an lámh láidir, chuir an rialtas roinnt leasuithe i bhfeidhm a

Na Fuigeanna agus Cogadh na nDeachúna
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rinne iarracht feabhas a chur ar roinnt earnálacha ar nós an oideachais,
maraon le hiarracht a dhéanamh ar cheist na ndeachúna a réiteach.

Chinntigh an polasaí seo ‘an chairéid agus an bhata’ nár éirigh cúrsaí níos
contúirtí ná mar a bhí, agus d’úsáid rialtais Westminster an tseift seo go minic
i rith an naoú céad déag ina dhiaidh sin le muintir na tuaithe a choinneáil faoi
smacht. Mhothaigh an Conallach go raibh seans maith aige dul chun cinn a
dhéanamh ar an ábhar go raibh an rialtas liobrálach sásta leasuithe a
thabhairt. Ba mhian leis nach ndéanfaí agóidíocht na haisghairme a
mheascadh le Cogadh na nDeachúna.

Ba bhuntáiste aige é a bheith ceangailte le cúis phobail ach ba bhagairt mhór
dá cheannaireacht iad na heagraíochtaí rúnda tuaithe agus an t-imeaglú agus
an foréigean a bhí ar bun acu. Cháin an Conallach comhéigean an rialtais, ar
ndóigh, ach bhí sé ag súil go mbeadh méadú ar a thionchar in Westminster
mar thoradh ar an atheagrú parlaiminteach a bhí ar bun ag na Fuigeanna.

Bhí an-díomá air nuair a reachtaíodh Acht Leasúcháin na hÉireann i 1832.
Níor tugadh ach cúig shuíochán bhreise d’Éirinn in Westminster agus
diúltaíodh an vóta a bhí caillte acu i 1829, do na saorshealbhóirí 40 scilling.
Cháin an Conallach rialtas an Iarla Grey go trom agus chuir sé ceist na
haisghairme i gcroílár a fheachtais san olltoghchán i 1832. In ainneoin na
ballóide teoranta, toghadh 39 Feisire parlaiminte ó thoghcheantair na
hÉireann a gheall tacaíocht don fheachtas ar son na hAisghairme.

Bhí Ó Conaill ina cheannaire ar ghrúpa de
39 ‘aisghairmeoirí’ a raibh cuid mhaith dá
ghaolta féin ina measc. Bhrúigh siad cás na
hAisghairme in Westminster ach ba léir
nach raibh an pharlaimint a dhath ní ba
bháúla ná mar a bhí roimh leasúchán 1832.
Bhí an chuid ba mhó d’fheisirí na hÉireann
go hiomlán in éadan leasú ar bith ar an
Aontas, cé go raibh tacaíocht shuntasach le
sonrú i bpobal na tíre don cheist. Mheas an
Conallach, mar sin, gurbh fhearr an teas a
bhí faoin agóidíocht in Éirinn a ísliú agus
iarracht a dhéanamh ar leasuithe faoi leith a
bhaint amach trí chomhoibriú le rialtas
liobrálach an Iarla Grey. Chonacthas dó
gurbh é seo an bealach ab fhearr lena
thionchar ar chúrsaí Westminster a úsáid.

Níorbh ionann páirtí Uí Chonaill in Westminster agus an páirtí cumhachtach a
bhí faoi stiúir Parnell sna 1880í. Thug an grúpa aisghairmeoirí faill dó tionchar

Tús le polaitíocht pharlaiminte

Westminster sna 1800í
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teoranta a bheith aige ar chúrsaí dá mbeadh na coinníollacha parlaiminte
fabhrach agus is amhlaidh a leag sé na bunchlocha do pháirtí neamhspleách
Éireannach i Londain. In ainneoin na ndeacrachtaí a bhí ag an Chonallach le
Grey bhí rath éigin ar an pholasaí seo a bhí aige – bagairt na hAisghairme a
úsáid le leasuithe a fháisceadh as rialtas nach raibh iontach báúil leo.

In 1833 d’aithin an rialtas, faoi dheireadh, an géarghá a bhain le
hathbhreithniú a dhéanamh ar stádas Eaglais na hÉireann. Reachtaíodh Acht
Eaglasta a thug freagra ar cheist na ndeachúna ach nár réitigh an fhadhb ina
hiomláine. Cé go raibh díomá ar Ó Conaill maidir le go leor de na mionsonraí
sa reachtaíocht eaglasta seo fágadh tagairt thábhachtach dóibh siúd a bhí leis
an Eaglais a dhíbhunú níos moille sa chéad. Ní raibh mórán torthaí dearfacha
aige de bharr an chomhoibrithe leis na Fuigeanna.

Ba de bharr an bheaguchtaigh a tháinig air faoi na lagthorthaí agus brú óna
lucht leanúna ba radacaí a thug air an polasaí cúramach seo a thréigean agus
ceist na hAisghairme a chur os comhair na parlaiminte. Chuige sin, thóg sé an
cheist in Aibreán 1834 agus caithfidh go raibh díomá air nuair a diúltaíodh dó
le 523 vóta ina éadan agus 38 ar a shon. Ba shoiléir nach raibh tacaíocht ar
bith don aisghairm ó pháirtithe móra Westminster agus ba léir go raibh
tromlach theachtaí parlaiminte na hÉireann ina éadan chomh maith.

Bhí an Conallach eolach go leor ar mhothúcháin pholaitiúla Westminster le
fios a bheith aige go dteipfeadh ar an iarracht seo go trom ach is féidir go
raibh an teip ag fóirstean dó. Dhiúltaigh sé ceist na hAisghairme a thógáil go
dtí 1834 agus is cosúil gur de bharr éilimh a chomhghleacaithe radacacha a
ghlac sé an cinneadh ar chor ar bith. Cruthaíodh go raibh an ceart aige.

Thóg an Conallach an cheist in Éirinn mar fhreagra ar an teip i Westminster.
Troideadh olltoghchán 1835 agus aisghairm mar phríomhéileamh an
Chonallaigh. Idir 1835 agus 1840, áfach, is cosúil gur fhág sé ceist na
hAisghairme i leataobh. Léirigh Cogadh na nDeachúna a dheacra a bhí sé
smacht a choinneáil ar mhíshástacht mhuintir na tuaithe agus d’oir sé don
Chonallach comhghuaillíocht ní ba dhlúithe a chothú leis na Fuigeanna.
Socraíodh Comhshocrú Lichfield House, conradh neamhfhoirmiúil idir Ó
Conaill agus na Fuigeanna, i Márta 1835, dá réir.

Bhí impleacht dhíreach leis seo sa mhéid go raibh an dá thaobh ábalta a
gcumhacht vótála a chur le chéile agus rialtas Peel a bhriseadh as oifig. Cé
nach raibh conradh scríofa i gceist thug lucht leanúna an Chonallaigh
lántacaíocht do rialtas na bhFuigeanna faoin Tiarna Melbourne agus gheall na
Fuigeanna leasuithe áirithe a dhéanamh in Éirinn. Níor thréig an Conallach
ceist na haisghairme ach bhí sé ina pholaiteoir pragmatach agus mheas sé
gurbh fhiú seans a thabhairt don Chomhaontú seo leasú éigin a dhéanamh ar
an tír. Mura raibh mórán buntáistí ag eascairt as Comhshocrú Lichfield House
bheadh sé ábalta tús a chur leis an agóidíocht in Éirinn athuair.

Comhshocrú Lichfield House
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Ba lag ar fad iad na leasuithe reachtaíochta a tháinig as Comhshocrú Lichfield
House.

I 1838 reachtaíodh Acht na nDeachúna agus laghdaíodh an méid a bhí le
híoc, glanadh fiacha na ndeachúna ó 1834 i leith agus athraíodh an dóigh a
meastaí agus a mbailítí iad. Níor chuir seo deireadh leis an deachú ach bhain
sé an nimh as mar ábhar conspóide agus gearáin i measc an phobail. Dhírigh
píosa reachtaíochta eile ar an bhochtaineacht in Éirinn.

Chuir Acht um Fhóirithint na mBocht (Éire) i 1838 córas dlí na mbocht a bhí sa
Bhreatain i bhfeidhm in Éirinn. Réiteach Sasanach ar fhadhb Éireannach a bhí
sa socrú a bhí mí-éifeachtach ach b’éigean don rialtas gníomhú i leith
fhaoiseamh na mbocht de bharr an méadú as cuimse a bhí le sonrú sa
daonra agus an brú a bhí ar acmhainní na tíre. Thaispeáin géarchéim an
Ocrais Mhóir a laige a bhí na socruithe seo.

Bhí an córas nua do na bochtáin bunaithe ar Theach na mBocht. Bheadh an
tír rannta i 130 ceantar agus bhí a theach féin le bheith ag gach ceantar.
Bheadh bord caomhnóirí ag gach teach lena reáchtáil agus bhaileofaí an t-
airgead ó lucht íoctha na rátaí.

Bheadh scéim a chuirfeadh faoiseamh ar fáil le linn mhíonna ocracha an
tsamhraidh, agus na prátaí ite, níos oiriúnaí le faoiseamh a chur ar fáil do
bhochtáin na hÉireann ach ní dócha go mbeadh scéim faoisimh ar bith ábalta
déileáil leis an ghorta. Bhí an Conallach míshásta le Dlí na mBocht agus
chaith sé vóta ina éadan mar gur shíl sé é a bheith ina ualach róthrom ar lucht
maoine na tíre.

Bhain an ghné dheireanach de leasuithe na
bhFuigeanna le hatheagrú ar an rialtas áitiúil.
D’fhág Acht na gComhairlí Áitiúla go leor
d’éilimh na nÉireannach gan chomhlíonadh
agus fágadh ar lár mórchuid na moltaí a rinne
an Conallach. Bhí cumhachtaí na gcomhairlí in
Éirinn ní ba theoranta ná mar a bhí ag na
comhairlí i Sasana agus bhí an cháilíocht vótála
ní b’airde na mar a bhí i Sasana. Toghadh an
Conallach mar Ard-Mhéara ar Bhaile Átha Cliath
i 1841 de bharr na n-athruithe seo ach mar sin
féin léiríodh go raibh comhionannas leis an
Bhreatain á shéanadh ar na hÉireannaigh. Ba
shoiléir nach raibh an comhaontú leis na
Fuigeanna, ná an t-aontas féin, ag tabhairt
Chothrom na Féinne d’Éirinn.

Torthaí Chomhshocrú Lichfield House

Ó Conaill an tArd-Mhéara
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Bhí roinnt torthaí dearfacha ar an chomhghuaillíocht leis na Fuigeanna.
Ceann acu gur ceapadh Thomas Drummond mar Fho-Rúnaí na hÉireann i

1835, post a thug go leor
smachta dó, an smacht ar an
chóras riaracháin uil ig i
gCaisleán Átha Cliath san
áireamh. Thosaigh Drummond
ar chlár leathan leasuithe a chur
i bhfeidhm in Éirinn le tacaíocht
an Tiarna Mulgrave agus
Príomh-Rúnaí na hÉireann,
Viscount  Morpeth .  Bhí
Drummond báúil leis na
tuathánaigh agus ba bheag an
meas a bhí aige ar lucht na
Cinsealachta. Chuir sé an locht
orthu as foréigean tuaithe agus
as drochstaid na talmhaíochta
sa tír.

Chuaigh Drummond i mbun
feachtais in éadan an Oird
Oráistigh, rud a chuir gliondar ar
an Chonallach agus a d’fhág
poist thábhachtacha oscailte do
C h a i t l i c i g h  a g u s  d o
Phrotastúnaigh liobrálacha. Go
deimhin, ní raibh leisce ar bith
ar an Chonallach ainmneacha a
chur chun tosaigh leis na poist a
líonadh.

An leasú ba mhó a rinne Drummond atheagrú ar na póilíní agus seo an
tionchar ba mhó a bhí ag a chuid oibre ar shaol an ghnáth-Chaitlicigh.
Cruthaíodh fórsa inghlactha ag Caitlicigh agus spreagadh iad chun bheith
páirteach ann. Tharraing Drummond an córas dlí agus cirt ó ghreim daingean
na Cinsealachta agus ceapadh roinnt Caitliceach ina mbreithiúna. Thiocfadh
an rá gurb iad torthaí na Fuascailte i 1829 na leasuithe seo a chuir Drummond
i bhfeidhm. Níor bhain ach grúpa beag de Chaitlicigh mheánaicmeacha
tairbhe airgeadais as ach bhí tábhacht nach beag ag baint le siombalachas na
leasuithe. Chruthaigh Drummond atmaisféar ní b’fhearr in Éirinn agus
smaoinigh an Conallach ar dhearmad a dhéanamh ar aisghairm mar go raibh
cuma ar an scéal go mbeadh cothrom na féinne ag na hÉireannaigh i
ndeireadh na dála.

Thomas Drummond agus a leasuithe

An Príomh-aire Melbourne
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Níor fhéad an cur i bhfeidhm ní b’éifeachtaí seo ar an aontas reachtaíocht lag
na bhFuigeanna a cheilt. Is cinnte gur cuireadh constaicí os comhair na
bhFuigeanna i dTeach na dTeachtaí agus i dTeach na dTiarnaí trí
ghníomhaíocht láidir agus dhiongbháilte Peel agus na gCoimeádach, ach bhí
amhras ann i gcónaí go raibh ábhair thosaíochta ní ba thábhachtaí ná Éire ag
rialtais Westminster.

Rinne Drummond cuid mhór dea-oibre agus ba bhuille trom é do mhuintir Uí
Chonaill nuair a cailleadh é i 1840. Nuair a briseadh Rialtas Melbourne agus
nuair a ceapadh Peel ina phríomh-aire ar rialtas coimeádach an bhliain dár
gcionn b’éigean don Chonallach athbhreithniú a dhéanamh ar a chuid
straitéisí. Athnuachan ar agóidíocht na hAisghairme a bhí mar thoradh air seo.

Ba léir go raibh an Conallach ag maíomh a leithéid d’athrú straitéise a
dhéanamh sular ceapadh Peel ina phríomh-aire. Bhunaigh sé Compántas
Náisiúnta na hAisghairme in Iúil 1840 agus bhí eagraíochtaí cosúil leis
bunaithe i 1838 agus i 1839. Is féidir a rá gur léirigh sé seo go raibh an
Conallach meallta le torthaí an chomhaontais leis na Fuigeanna agus ag
ullmhú do theacht i gcumhacht na dTóraithe. Is iontach go raibh moill ar
athnuachan na hagóidíochta, rud a léiríonn nach raibh an oiread sin smachta
ag an Chonallach is go mbeadh sé ábalta an ghluaiseacht a athspreagadh ar
a thoil. Léiríodh an mhoill chun agóidíochta i 1841 nuair nár toghadh ach 18
aisghairmeoirí sa toghchán. Bhí an Conallach ag díriú cuid mhaith dá
fhuinneamh ar phost Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath agus bhí an chuma ar an
scéal nach mbeadh mórán tacaíochta ag gluaiseacht na hAisghairme. Tharla
dhá rud a d’athraigh seo.

I dtús báire, bhí drochfhómhar ann i 1842 agus thosaigh an pobal a léiriú a
mhíshástachta leis an rialtas de bharr an chruatain eacnamaíochta a bhuail
cuid mhaith den tír. Ag an am céanna bhí grúpa nua de náisiúnaithe óga
radacacha i ndiaidh suim a chur i gceist na hAisghairme agus bhain siad
an-tairbhe as an ghéarchéim eacnamaíochta le tacaíocht a ghnóthú. Cuireadh
an chéad eagrán dá nuachtán, The Nation, i gcló i mí Dheireadh Fómhair
1842 agus d’úsáid siad é seo leis an fheachtas ar son na hAisghairme a chur
chun tosaigh. Dhíoltaí 10,000 cóip den pháipéar seo ach bhí léitheoireacht de
250,000 aige trí úsáid sheomraí léitheoireachta na hAisghairme agus cuireadh
borradh athuair faoin fheachtas. Ba iad Tomás Dáibhis, dlíodóir Protastúnach,
Séarlas Gabhánach Ó Dubhthaigh, Caitliceach ón tuaisceart a raibh suim san
iriseoireacht aige agus Seán Blácach Diolúin, Caitliceach as teaghlach gnó de
chuid Mhaigh Eo, a bhunaigh an nuachtán seo. Ba ghairid go raibh go leor
Caitliceach agus Protastúnach, a bhí meánaicmeach agus intleachtúil
páirteach leis an triúr seo. Tugadh na hÉireannaigh Óga orthu le himeacht
aimsire.

Agóidíocht arís agus na hÉireannaigh Óga
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Cé gur éirigh difríochtaí suntasacha idir an
Conallach agus na hÉireannaigh Óga níos
moille anonn, thug siad lántacaíocht
d’Fheachtas na hAisghairme ag an tús.
R inne The Nat ion  tréaniarracht
mothúcháin náisiúnacha a spreagadh i
measc an phobail agus ghríosaigh sin na
daoine. Bhí an Conallach ar fáil le bheith
ina cheannaire ar an ghluaiseacht agus
thosaigh an feachtas i ndáiríre ag tús
1843.

D’fhógair an Conallach in Eanáir na bliana
sin gurbh é 1843 ‘bliain na hAisghairme’
agus caithfidh go raibh sé cinnte de go
mbeadh an lá leis nuair a tháinig na
sluaite amach le héisteacht lena chuid
óráidí ar an cheist thábhachtach seo. Shíl
sé nach mbeadh an dara rogha ag rialtas
na Breataine ach géilleadh mar go raibh
lántacaíocht an phobail aige.

Níor thug an chléir Chaitliceach an
tacaíocht chéanna d’Fheachtas na
hAisghairme is a bhí tugtha acu don
fheachtas le Fuascailt na gCaitliceach a
bhaint amach, ach bhí go leor cosúlachtaí
idir an dá fheachtas. Gluaiseacht
Chaitliceach den chuid ba mhó a bhí in
agóidíocht na haisghairme agus bhí ról
tábhachtach ag an bhunchléir Chaitliceach

ina heagrú. Bhí neart airgid ag teacht isteach, a d’fhág go raibh an Conallach
ábalta feachtas tarraingteach a reáchtáil agus a chostais mhóra féin a íoc.

Is iad na hOllchruinnithe an ghné is mó a bhfuil cuimhne uirthi ón fheachtas
seo. D’fhreastail sluaite ollmhóra ar na cruinnithe seo le héisteacht le Ó
Conaill agus é in ardréim a óráidíochta ag cáineadh mhírialtas na Sasanach in
Éirinn. Idir mhí Mhárta agus Deireadh Fómhair 1843 eagraíodh thart ar 40
ollchruinniú.

Ar an Domhnach a thiocfadh siad le chéile agus bheadh sluaite os cionn
100,000 duine i láthair go minic. Roghnaítí suímh thábhachtacha stairiúla do
na cruinnithe agus chuir sé sin go mór leis an ócáid – ar ndóigh ghríosaigh
óráidí an Chonallaigh an slua chomh maith.

Feachtas na hAisghairme

Cóip d’Acht an Aontais:
mhaígh an Conallach gurbh é
mian a shaoil é an t-acht seo a

aisghairm
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Cartún Sasanach ag léiriú tuathánaigh na hÉireann ag íoc airgid le Dónall
Ó Conaill. Cad chuige a bhfuil an Conallach gléasta mar rí? Tabhair faoi

deara an chuma atá ar na hÉireannaigh!

B’iontach an feiniméan na cruinnithe seo mar uirlis urlabhra do mheon na
ndaoine. Ní raibh a leithéid le feiceáil sa naoú céad déag ná roimhe, in Éirinn
nó thar lear. Bhain an Conallach an-tairbhe go deo as an tírghrá a cuireadh in
iúl ag na hollchruinnithe agus chothaigh na hÉireannaigh Óga in The Nation
na mothúcháin seo go cúramach. Ní raibh sé róshoiléir cad iad na socruithe a
bheadh ann dá mbainfí aisghairm amach. Rinneadh talamh slán de go
mbeadh macasamhail Pharlaimint Grattan i gceist ach labhair an Conallach
faoin siombalachas agus faoin teibíocht in ionad díriú isteach ar na
mionsonraí a bhainfeadh le struchtúr bunreachtúil nua.

Bhí óráidí Uí Chonaill breac le
teachtaireachtaí caithréimeacha
do Westminster. Labhair sé faoi
na coireanna a rinneadh ar
Éirinn agus bhagair sé faoi
iarmhairtí tromchúiseacha
muna raibh freastal ar éilimh a
fheachtais. Cé go raibh an
Conallach cúramach faoin
fhoréigean agus gur mhol sé i

gcónaí go rachfaí sa tóir ar aisghairm trí mhodhanna síochánta amháin,

Ollchruinnithe

Cad é mar a léirítear Ó
Conaill sa chartún seo?
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b’ábhair buairimh iad na bagairtí seo do Peel. Bhí cuma mhíleata ar na
cruinnithe seo in amanna agus bheadh grúpaí móra ag máirseáil agus eagar
míleata orthu. Bheadh fir ar mhuin capaill, ‘marcshlua na hAisghairme’ chun
tosaigh ar an slua chomh maith. Is cinnte go raibh an Conallach ag iarraidh
borradh a chur faoin fheachtas ach is cinnte, fosta, gur fháiltigh an chuid ba
mhó de na daoine a bhí i láthair ag na hollchruinnithe roimh an teanga láidir,
fhrith-Shasanach a d’úsáid sé, in ainneoin gur mhaígh an Conallach i gcónaí
go raibh sé dílis don Choróin.

Is le linn an fheachtais seo a tugadh ‘An
Fuascailteoir’ ar an Chonallach. I
Meitheamh 1843 d’eisigh sé bagairt throm
nuair a thug sé le fios go raibh an seans
ann go mbeadh ar Éireannaigh troid lena
saoirse a bhaint amach. Níl aon dabht ach
go raibh Dónall Ó Conaill tiomanta do
mhodhanna síochánta cé gur úsáid sé
teanga fhoréigneach agus go ndearna sé
bagairtí troma ar an rialtas.
Ní dócha gur shamhlaigh sé ócáid ar bith
go n-úsáidfí modhanna mí-bhunreachtúla
nó foréigneacha lena aidhmeanna a
bhaint amach. Ba mhian leis na

hollchruinnithe a úsáid le cur in iúl don rialtas go raibh tacaíocht na ndaoine
aige, ach dá nglacfadh an rialtas leo mar imeaglú, chuirfeadh sé lena
fheachtas agus bheadh tairbhe ann dó.

Agus é ag iarraidh rath an fheachtais a bhí aige in 1829 a athchruthú rinne an
Conallach iarracht tacaíocht a mhealladh ó Phrotastúnaigh. Ní raibh an
tacaíocht seo le fáil, áfach, mar go raibh an chuid ba mhó de na Protastúnaigh
in éadan na haisghairme. B’eisceacht iad na Protastúnaigh a bhí páirteach i
ngluaiseacht na nÉireannach Óg. Cibé mian a bhí ag an Chonallach le
tacaíocht ní ba leithne a ghnóthú dá fheachtas chuir a óráidí, a poiblíodh go
forleathan, ina luí ar dhaoine go raibh sé ag troid ar son náisiúin Éireannaigh
agus náisiúin Chaitlicigh. Ní dócha go mbeadh Protastúnaigh róthógtha leis
an phrionsabal sin.

Bhí páirt ag an chruatan eacnamaíochta leis na mórshluaite a tharraingt i
dtreo na polaitíochta arís. Cé go raibh forbairt an choinsiasa náisiúnaigh mar
phríomhchuspóir ag na hÉireannaigh Óga in The Nation, níor sheachain siad
ceisteanna praiticiúla na linne. D’fhoilsigh siad ailt faoi leasú talaimh, ag
maíomh go mbeadh cosaint dhlíthiúil ar chinnteacht seilbhe, go háirithe.

An leigheas ar gach fadhb eacnamaíochta an Aisghairm dar leis an
Chonallach. Bhí leisce air glacadh le hathruithe ar chóras na dTiarnaí Talún
agus níor ghlac sé le plean leasuithe ar struchtúr na talmhaíochta in Éirinn go

Easpa tacaíochta ó Phrotastúnaigh

Ollchruinniú de chuid Uí Chonaill
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dtí 1845 -46 nuair a chuir sé a ainm le clár cuimsitheach eacnamaíochta. Bhí
fealsúnacht eacnamaíochta an Chonallaigh bunaithe ar a mhuinín sna Tiarnaí
Talún agus gur chóir don stát ról níos mó a bheith acu i gcúrsaí
eacnamaíochta.

I 1843 dhírigh sé a aird agus a iúl ar ghearáin stairiúla an phobail Chaitlicigh
agus ar theipeanna an aontais. Spreag an teanga seo buaireamh agus
amhras i measc Phrotastúnaigh an tuaiscirt a shíl go raibh an náisiún
Caitliceach ag éileamh Stát Caitliceach fá choinne pobail Chaitlicigh. In Eanáir
1841 nuair a rinne Ó Conaill iarracht tacaíocht don Aisghairm a fháil i mBéal
Feirste cuireadh ina éadan go láidir. Ba shoiléir os a choinne sin go raibh an
feachtas seo agus an tacaíocht a bhí le sonrú ag na hollchruinnithe in
áiteanna eile ag cur brú ar Peel agus ar rialtas Shasana in Westminster
freagra a thabhairt ar éilimh Uí Chonaill. I 1829 ghéill an rialtas d’Fheachtas
na Fuascailte ach bhí siad beag beann ar a chuid éileamh maidir leis an
Aisghairm.

Is féidir go ndearna an Conallach léamh míchruinn ar dhiongbháilteacht an
rialtais ina éadan agus lean sé air ag spreagadh na ndaoine chun gnímh nuair
ba bheag an seans go ngéillfeadh Peel. Bhí an choimhlint dosheachanta
anois agus tháinig sí i nDeireadh Fómhair 1843.

Ba rún leis an Chonallach an t-ollchruinniú deireanach a reáchtáil i gCluain
Tairbh taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. Bhí sé ag súil go mbeadh an
cruinniú seo ar an cheann ba mhó le críoch a chur le hagóidíocht na bliana.
Bhí na hullmhúcháin beagnach críochnaithe nuair a chuir an rialtas cosc ar an
teacht le chéile. Ó thosaigh an feachtas bhí freagra measartha ag Peel agus
dhiúltaigh sé comhéigean a úsáid in ainneoin baill eile na parlaiminte bheith á
mholadh. Faoi Dheireadh Fómhair 1843, áfach, bhí cinneadh déanta aige
seasamh ní ba láidre a ghlacadh. Thug fógraí an ollchruinnithe i gCluain
Tairbh le fios go mbeadh eagar ní ba mhíleataí ar an ollchruinniú seo agus
thug sé sin leithscéal don rialtas forógra a eisiúint á chosc.

Cuireadh go leor saighdiúirí go Cluain Tairbh agus an ceantar máguaird leis
an fhorógra a chur i bhfeidhm agus chuir an Conallach an cruinniú ar ceal ar
eagla go ndoirtfí fuil. Bhí an cinneadh seo ag teacht le seasamh Uí Chonaill in
éadan an fhoréigin agus ar son modhanna bunreachtúla, ach léiríodh nach
raibh sa teanga láidir agus na bagairtí a bhíodh aige ach baothchaint.

Ba bhuille trom é d’Ó Conaill nuair a chuir sé an t-ollchruinniú ar ceal ach
tacaíodh leis arís nuair a cúisíodh é as coimhlint a thosú agus nuair a
cuireadh i bpríosún é i mí Bhealtaine 1844. Ligeadh saor é i Meán Fómhair na
bliana céanna nuair a ghlac Teach na dTiarnaí le hachomharc in éadan na
breithe agus thosaigh sé ar agóidíocht na hAisghairme athuair. Eagraíodh
níos mó cruinnithe ach bhí luas agus fuinneamh 1843 caillte aige. Ní raibh an

Ollchruinniú Chluain Tarbh agus meath an fheachtais
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rath céanna le bheith ar fheachtas na hAisghairme is a bhí ar an fheachtas
Fuascailte mar go raibh rialtas Peel i bhfad ní ba láidre ná mar a bhí rialtas
Wellington i 1829 agus bhí siad réidh le hiarracht a dhéanamh lena stopadh.

Cé gur theip ar an Chonallach aisghairm a bhaint amach bhí tionchar láidir
agus fadtéarmach aige ar fhorbairt an náisiúnachais. Ba shoiléir go raibh
tionchar ag fealsúnacht liobrálach Shasana air. Rinne sé na mórshluaite a
chumasú le polaitíocht, léirigh sé cumhacht na ndaoine, bhain sé buanna
suntasacha amach i dtoghcháin agus bhunaigh sé naisc láidre le ceann de
pháirtithe móra Westminster.

Faoina cheannaireacht cruthaíodh dlúthcheangal idir an náisiúnachas
bunreachtúil agus an eaglais agus caithfear a admháil gur chuir sé sin le
seicteachas sa tír – cé go raibh modhanna an Chonallaigh mar thoradh ar an
seicteachas agus chan mar chúis leis. Ar ndóigh, gan tacaíocht na hEaglaise
ní bheadh an oiread céanna ratha ar pholaitíocht an Chonallaigh agus ní
bheadh an oiread céanna den chosmhuintir Chaitliceach spreagtha chun
gnímh. Rinne an Conallach cinnte de nach mbeadh forbairt an náisiúnachais
ina bagairt ar an Eaglais Chaitliceach in Éirinn.

Bhí ráta ard litearthachta riachtanach le go mbeadh rath ar an ghluaiseacht
mar nach mbeadh an oiread céanna tionchair ag The Nation gan pobal
léitheoireachta leathan a bheith aige.

Thuig an Conallach go raibh tosca eacnamaíochta agus creidimh
barrthábhachtach i bhforbairt an náisiúnachais. Mhothaigh an mheánaicme
Chaitliceach, a bhí chun tosaigh sna feachtais, go raibh leatrom agus
idirdhealú á ndéanamh orthu agus cé gur fheabhsaigh a gcás sna 1830í ní
raibh de thoradh air sin ach níos mó dóchais a thabhairt dóibh go raibh níos
mó feabhais le teacht.

Bhí tacaíocht leathan ag an Chonallach sna 1830í agus sna 1840í ach ba iad
lucht an rachmais ba mhó a thug tacaíocht leanúnach dó sna tréimhsí sin.
Chreid náisiúnaithe go raibh an t-aontas i ndiaidh bac a chur ar fhás
eacnamaíochta na hÉireann agus chuir an fás as cuimse ar eacnamaíocht
Shasana leis an dearcadh seo.

Cé nár bhain sé aisghairm amach bhí an Conallach i ndiaidh meáchan a chur
leis an argóint gurb é an t-aontas an phríomhchúis le fadhbanna na hÉireann.
Dála cheannairí eile an náisiúnachais a tháinig ina dhiaidh, níor thuig sé an
tuaisceart i gceart agus theip air tacaíocht shuntasach ar bith a fháil ón taobh
sin tíre. Ní raibh na tosca céanna creidimh agus eacnamaíochta sa tuaisceart
agus a bhí i gcodanna eile den tír.

Tionchar an Chonallaigh ar an pholaitíocht Éireannach

Náisiúnachas bunreachtúil chun tosaigh
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Bhí éagsúlacht tacaíochta le sonrú sna réigiúin dhifriúla. Ba mhó an tacaíocht
a bhí aige i gCúige Laighean agus i gCúige Mumhan, agus go háirithe i
gceantair uirbeacha, áiteanna ina raibh an daonra ag súil le leasuithe ní ba
radacaí. In ainneoin na ndeacrachtaí a bhí aige d’éirigh leis an Chonallach an
daonlathas a chur i láthair na nGael agus bhunaigh sé an náisiúnachas
bunreachtúil mar phríomhfhórsa polaitíochta na hÉireann.

Bhí a thionchar le sonrú i bhfad i gcéin fosta. Léirigh sé do Chaitlicigh go raibh
claonadh na cumhachta acu de bharr a líonmhaireachta agus léirigh sé do
Phrotastúnaigh go raibh a mhalairt i gceist ina gcás siúd.

Ní fhaca an Conallach codarsnacht ar bith idir bheith ina náisiúnach go smior
agus bheith dílis don Choróin fosta. B’eiseamláir chumhachtach ag na
náisiúnaithe sa ghluaiseacht ar son Rialtas Dúchais níos moille sa chéad é.
Ba iad na prionsabail bhunreachtúla a bhí aige a thug air cúlú in aghaidh
bhagairt Peel i gCluain Tairbh. Tharraing an cinneadh seo droch-chlú air agus
cháin náisiúnaithe radacacha é, ach bhí an cinneadh bunaithe ar phrionsabail
láidre shíochánta agus cé gur chaill an feachtas luas agus fuinneamh, mhair
an náisiúnachas bunreachtúil mar fhórsa neartmhar ina dhiaidh.

D’aithin na glúnta a tháinig ina dhiaidh go raibh an Conallach éifeachtach
nuair a d’úsáid sé meascán de mhodhanna bunreachtúla ar an lámh amháin
agus bagairt an fhoréigin ar an lámh eile agus d’éirigh na teorainneacha idir
an náisiúnachas bunreachtúil agus an foréigean doiléir dá bharr.

Agus é ag tabhairt faoin Chonallachas, níor úsáid Peel an comhéigean
amháin. Thug sé dúshlán an Chonallaigh i gCluain Tairbh ach bhí sé ar intinn
aige clár leasuithe a chur i bhfeidhm a dhéanfadh dochar do thacaíocht Uí
Chonaill agus a mheallfadh an daonra Éireannach chuig an aontas.

Leasuithe Peel agus scoilteanna sa Náisiúnachas

Chuir Peel airgead
ar fáil don Eaglais
Chaitliceach agus
don chliarscoil i

Maigh Nuad
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I 1844 bunaíodh Bord Carthanachta le deontais a dháileadh ar an Eaglais
Chaitliceach; bhí Caitlicigh ar an bhord seo, ar ndóigh. Mhéadaigh sé deontas
an rialtais do chliarscoil i Maigh Nuad ó £9,000 go £26,000 in aghaidh na
bliana agus thug sé deontas speisialta £30,000 le cur le tógáil agus cóiriú an
fhoirgnimh.

An iarracht is suntasaí ar chaidreamh a fheabhsú Acht Ollscoile na hÉireann
1845 a mhol go mbunófaí trí Choláiste de chuid na Banríona i gCorcaigh, i
nGaillimh agus i mBéal Feirste. Chuir an Conallach agus cliarlathas na
gCaitliceach go mór in éadan an Achta seo ar an ábhar go raibh eagla orthu
go mbeadh bagairt ar thionchar na hEaglaise ar bhuncheist thábhachtach an
oideachais. Chruthaigh freasúra an Chonallaigh aighneas agus scoilt idir é
féin agus na hÉireannaigh Óga ar an cheist seo. Shíl leithéid Dháibhis go
gcruthódh a leithéid aontas agus dea-chaidreamh idir lucht léinn na nEaglaisí
difriúla agus d’fháiltigh sé roimh mholadh Peel.

Mhéadaigh leasuithe Peel an teannas a bhí le sonrú sa náisiúnachas cheana
féin. Bhí na hÉireannaigh Óga, agus an grúpa láidir Protastúnach ina measc,
ar son náisiúnachais ní ba leithne a bhí bunaithe ar bhunchlocha seasmhacha
cultúrtha. Bhí an dearcadh seo i gcoimhlint le dearcadh Uí Chonaill agus
cruthaíodh easaontas dá bharr. Bhí sos sealadach ar an easaontas seo nuair
a cailleadh Dáibhis i Meán Fómhair 1845 ach bhí an Conallach mí-shásta go
raibh na hÉireannaigh Óga i ndiaidh a cheannaireacht a cheistiú agus
ghníomhaigh sé lena ndíbirt as Compántas na hAisghairme in Iúil 1846.

Chuir sé ina leith, go héagórach, nach raibh siad tiomanta do mhodhanna
síochánta agus bunreachtúla amháin. Is fiú a rá gur aontaigh na hÉireannaigh

Óga le cinneadh an Chonallaigh
maidir le hOllchruinniú Chluain
Tairbh ach cháin siad an
seasamh a ghlac sé ina dhiaidh
seo mar go raibh sé róshíochánta
ina phlé leis an rialtas agus go
ndearna sé iarracht  an
chomhghuail l íocht leis na
Fuigeanna a athbhunú ag
deireadh 1845. Bhí easaontais
eatarthu, mar sin, ó thaobh cuir
chuige polaitiúil de, chomh maith
le difríochtaí idé-eolaíocha agus
bhí an scoilt dosheachanta.

Nuair a tharla an scoilt rinneadh
damáiste don dá thaobh. Chaill an
Conallach fuinneamh agus
spiorad na n-intleachtach óg seo
agus chaill siadsan an éisteacht
leathan a thug an Conallach
dóibh agus dá gcuid smaointe.Tomás Dáibhis
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Bhí siad ina mionlach beag taobh istigh de ghluaiseacht na hAisghairme agus
bhí deacrachtaí suntasacha acu i ndiaidh na scoilte fís an náisiúnachais
chultúrtha a chur chun tosaigh.

Chuaigh sláinte an Chonallaigh in olcas le linn na
mblianta sin agus thosaigh a scileanna anailíse
agus meastacháin ag meath chomh maith. Bheadh
sé deacair aige, fiú amháin in ard a réime, dul i
ngleic le deacrachtaí an ghorta agus an
náisiúnachas a chur chun cinn faoi choinníollacha
millteanacha an bháis agus an ocrais. Nuair a
cailleadh an Conallach, i mí Bhealtaine 1847, ní
raibh fuinneamh ar bith fágtha ag an náisiúnachas
bunreachtúil mar ghluaiseacht pholaitiúil. Bhí na
bunchlocha a leag sé, áfach, láidir go leor lena
chinntiú go mbeadh athbheochan ar an
náisiúnachas mar fhórsa cumhachtach níos moille
sa chéad agus na coinníollacha níos fabhraí le dul
chun cinn eile polaitiúil a dhéanamh.

Bás Uí Chonaill agus deireadh lena ré

An
Fuascailteoir ar
leaba a bháis in
Genova. Pictiúr
le Sig. Lafroni


