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Domhnach na Fola
An 21 Samhain 1920
Cúlra na hEachtra …..
Éire i Samhain 1920
Bhí Cogadh na Saoirse ar siúl in Éirinn ó Eanáir 1919 ar aghaidh
agus bhí treallchogaíocht ar siúl ag Óglaigh na hÉireann/an IRA
in aghaidh fhórsaí na Breataine.
Theastaigh saighdiúirí breise ó fhórsaí na Breataine faoin mbliain
1920. Tháinig na Dúchrónaigh in Éirinn go luath sa bhliain 1920
agus tháinig na Póilíní Cúnta míchlúiteacha ina dhiaidh sin in
Iúil 1920. B’fhórsaí breise faoi airm iad seo a bhí ceaptha cur
leis na póilíní. Iar-shaighdiúirí ón gCéad Chogadh Domhanda
(saighdiúirí Briotanacha agus Éireannacha) a bhí sa chuid is mó
de na Dúchrónaigh; agus mar an gcéanna a bhí na Póilíní Cúnta,
ach b’iar-oifigigh iad an formhór díobh.
Ba é Mícheál Ó Coileáin a spreag Cogadh na Saoirse i mBaile
Átha Cliath. Ba é an tAire Airgeadais sa Dáil agus ba cheann
faisnéise é d’Óglaigh na hÉireann freisin. Ó lár na bliana 1919
ar aghaidh, rinne an Coileánach iarracht chun seirbhís faisnéise
Chonstáblacht Ríoga na hÉireann a mhilleadh, go háirithe an
tseirbhís sin de chuid Phóilíní Chathair Átha Cliath, a raibh a
n-oifigigh curtha le chéile i Rannán ‘G’ agus a raibh fadhbanna
á gcruthú acu d’fhir an Choileánaigh.

D’úsáid Óglaigh na
hÉireann grianghraif
fholaitheacha cosúil leis
an gceann seo chun díriú
ar bhaill d’fhórsaí na
Corónach agus iad
a mharú; chuir na daoine
a ghlac na grianghraif
a saol i mbaol.
Grianghraf le caoinchead
ó Leabharlann agus
Cartlann Chathair
Bhaile Átha Cliath.

Bhunaigh an Coileánach an Scuad chun díriú ar na spiairí. Ba
ghrúpa d’fhir óga d’Óglaigh na hÉireann a bhí sa Scuad agus ba é
an t-aon chuspóir a bhí le baint amach acu ná gníomhairí póilín
faoi cheilt sa chathair a aithint, a leanúint agus a mharú. D’éirigh
go geal leo é seo a dhéanamh, agus chuir siad brú ar na húdaráis
an córas iomlán faisnéise a atheagrú i lár na bliana 1920 agus
chun na scórtha oifigigh iarmhíleata i ngnáthéadaí a scaipeadh
trasna na cathrach.

Rinne an Coileánach an cinneadh chun gréasán nua faisnéise seo
na Breataine a ionsaí agus chun é a scriosadh in aon oibríocht
mhór amháin - theastaigh uaidh láidreacht Óglaigh na hÉireann
ar shráideanna na príomhchathrach a thaispeáint.

Mícheál Ó Coileáin, an tAire Airgeadais agus Stiúrthóir Faisnéise Óglaigh na hÉireann.
Ba é Mícheál Ó Coileáin a spreag an cogadh i mBaile Átha Cliath. Grianghraf le caoinchead
ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Ghabh oifigigh faisnéise na Breataine na hoifigigh cheannais
Peadar Clancy agus Dick McKee oíche an 20 Samhain 1920
ag teach sábháilte ar Shráid Gloucester i mBaile Átha Cliath
(tugtar Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada anois air). Cé nach raibh
baint dhíreach acu leis an oibríocht in aghaidh na n-oifigeach
faisnéise, dhéanfaí íospartaigh díobh an oíche dár gcionn.

An Lá
Ar Maidin
Go luath maidin Dé Domhnaigh, an 21 Samhain 1920, rinne
thart ar 100 Óglach na hÉireann agus baill den Scuad ionsaí ar
roinnt seoltaí trasna Bhaile Átha Cliath, agus maraíodh cúig déag
gníomhairí, Póilíní Cúnta agus póilíní.

Bhí costas 1 scilling ar an ticéad don chluiche. Íomhá le caoinchead ó Mhúsaem an CLG.

Um Thráthnóna
IBhí tús le cur le cluiche peile dúshláin i bPáirc an Chrócaigh idir
Baile Átha Cliath agus Tiobraid Árann ag 2.45pm ach mar gheall
go raibh an áit plódaithe ag an slua, cuireadh tús leis an gcluiche
leathuair an chloig ina dhiaidh sin.
Tháinig fórsa measctha d’arm na Breataine, póilíní agus Póilíní
Cúnta i láthair ag Páirc an Chrócaigh i dtrucailí ag thart ar
3.15pm. Rinne siad Bóthar Chluain Life agus Bóthar Mhic
Sheoin agus Ascaill San Séamas agus Ascaill Iósaif a bhlocáil.
Luaigh siad go raibh sé i gceist acu stop a chur leis an gcluiche
agus airm a chuardach i measc an tslua.
Ní fios cé a scaoil leis na chéad urchair ag 3.25pm, ach ba bheirt
bhuachaillí, Perry Robinson (11) agus Jerome O’Leary (10), an
chéad bheirt daoine a maraíodh i ndiaidh gur scaoil póilíní ó
dhroichead Shráid an Ruiséalaigh urchair leo. D’iontráil an dara
grúpa de phóilíní agus de Phóilíní Cúnta an staid ag an mbealach
isteach ag taobh na canála agus tar éis dóibh na hurchair a
chloisteáil lasmuigh, thosaigh siad ag scaoileadh urchar leis
an slua. Mar gheall ar an eagla a bhí ar an lucht féachana ina
dhiaidh sin, rith siad trasna na páirce agus díreach i dtreo
bhearna bhaoil na bpóilíní. Scaoileadh le 278 urchar raidhfil
agus 50 urchar ó mheaisínghunna laistigh de chúpla nóiméad
agus maraíodh ochtar den lucht féachana agus imreoir amháin,
agus fuair cúigear báis ina dhiaidh sin mar gheall ar a ngortuithe;
gortaíodh 64 duine eile freisin. As an gceathrar déag a gortaíodh,
bascadh triúr – Jane Boyle, James Teehan agus James Burke – fad
a rith daoine amach ón staid (lámhacadh Jane sa droim), agus
polladh Michael Feery ar ráillí agus iarracht á déanamh aige
fágáil. Mharaigh an lámhach peileadóirí agus baill d’Óglaigh na
hÉireann. Maraíodh Michael Hogan, a bhí ag imirt ar fhoireann
Thiobraid Árann, agus Joe Traynor, duine den lucht féachana.

Istoíche
Níos déanaí an oíche sin, tugadh greadadh do na hoifigigh i
gceannas ar Bhriogáid Bhaile Átha Cliath Óglaigh na hÉireann,
Peadar Clancy agus Dick McKee agus scaoileadh marbh iad
fad a bhí faoi siad á gcoinneáil ag na póilíní i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath. Maraíodh Conor Clune sa Chaisleán freisin. Ba
ghníomhaí de chuid Chonradh na Gaeilge é ó Chontae an Chláir
a gabhadh sa chathair.

Scaoileadh an t-imreoir 24 bliain d’aois le foireann Thiobraid Árann, Michael Hogan, marbh
fad a rinne sé iarracht chun lámhacán amach ón bpáirc. Grianghraf le caoinchead
ó Mhúsaem an CLG.

Na Daoine a Maraíodh
agus an Tréimhse ina
Dhiaidh
Mharaigh fórsaí na Breataine
ceathrar déag ar Dhomhnach na
Fola i bPáirc an Chrócaigh, agus
ba iad na daoine a fuair bás um
thráthnóna an 21 Samhain 1920
nó sna laethanta ina dhiaidh sin:
Jane Boyle, 26 bliain d’aois, Sráid Lennox, Baile Átha Cliath
James Burke, 44 bliain d’aois, Dún Droma, Baile Átha Cliath
Daniel Carroll, 30 bliain d’aois, Teampall Doire, Tiobraid Árann
Michael Feery, 40 bliain d’aois, Plás Ghairdinéir, Baile Átha Cliath
Michael Hogan, 24 bliain d’aois, Gráinseach Mhóicléir, Tiobraid Árann
Tom Hogan, 19 bliain d’aois, Baile Thancaird, Luimneach
James Matthews, 48 bliain d’aois, Bóthar Cumberland Thuaidh, Baile Átha Cliath
Patrick O’Dowd, 57 bliain d’aois, Sráid Buckingham, Baile Átha Cliath
Jerome O’Leary, 10 mbliana d’aois, Sráid Bhaile Coimín, Baile Átha Cliath
William (Perry) Robinson, 11 bhliain d’aois, Sráid na Breataine Bheag, Dublin
Thomas Ryan, 27 bliain d’aois, Gleann Bhriain, Loch Garman
John (Billy) Scott, 14 bliana d’aois, Ascaill Fitzroy, Baile Átha Cliath
James Teehan, 26 bliain d’aois, Tiobraid Árann
Joe Traynor, 20 bliain d’aois, Baile an Mhóta, Baile Átha Cliath

Bhain an marú na ceannlínte amach timpeall an domhain i rith
na seachtaine ba mharfaí de Chogadh na Saoirse.
B’éard a tuairiscíodh in Freeman’s Journal an 22 Samhain 1920
‘Amritzar repeated in Dublin’, a rinne comparáid idir na básanna
i bPáirc an Chrócaigh agus sléacht Amritsar san India nuair a
scaoil saighdiúirí na Breataine urchair le sibhialtaigh in Aibreán
1919, gníomh a mharaigh 379 duine agus a ghortaigh na céadta
duine.
Fágadh sonraí as an áireamh i dtuairisc na Breataine ar an ionsaí
agus níor cuireadh an locht ar fhórsaí na Corónach faoi. Tugadh
le fios sa tuairisc gur scaoil fir ghunna sa slua nárbh eol cé hiad
urchair leis na póilíní agus gur thángthas ar go leor arm ar an
bpáirc ina dhiaidh sin.

Bhí fórsaí na Corónach suite i Halla na Cathrach i ndiaidh Dhomhnach na Fola.
Baineadh Bratach na hÉireann den chrann brataí an 6 Nollaig 1920 agus
leag na saighdiúirí sreang dheilgneach trasna an bhealaigh isteach. Grianghraf
le caoinchead ó Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath.

Freeman’s Journal, 22 Samhain 1920. Grianghraf le caoinchead ó Leabharlann agus
Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath

Tar éis Dhomhnach na Fola, cuireadh gach cluiche CLG i mBaile
Átha Cliath ar ceal agus cuireadh cluiche ceannais Uile-Éireann
na bliana 1920 siar go dtí Meitheamh 1922, nuair a bhain
Tiobraid Árann an bua amach ar Bhaile Átha Cliath - cúl amháin
agus 6 chúilín in aghaidh cúl amháin agus dhá chúilín.
Ba bhuille marfach é Domhnach na Fola don chlú idirnáisiúnta
a bhí ar an mBreatain, clú a raibh smál curtha air cheana féin ag
na bearta díoltais in Éirinn. Lean an cogadh ar aghaidh agus ar
aghaidh i mBaile Átha Cliath go dtí Iúil 1921, nuair a aontaíodh
ar shos cogaidh. Síníodh an Conradh Angla-Éireannach cúig
mhí ina dhiaidh sin i Londain an 6 Nollaig 1921 agus bhunaigh
é seo Saorstát Éireann.

Foireann Peile
Bhaile Átha Cliath
An 21 Samhain 1920
Johnny McDonnell
(O’Tooles)

Patrick Hughes

Patrick Carey

William Robbins

(Keatings*)

(O’Tooles)

(O’Tooles)

Josie Synott

Christy Joyce

Jack Reilly

(O’Tooles)

(Parnells)

(O’Tooles)

William Donovan

John Murphy

(Kickhams**)

(Keatings)

Frank O’Brien

Paddy McDonnell

Jack Carey

(Keatings)

(O’Tooles)

(O’Tooles)

John Synott

Stephen Synott

Frank Burke

(O’Tooles)

(O’Tooles)

(UCD)

Ionadaithe
Gerry Doyle (Geraldines), Tom Carey (O’Tooles), Joe Norris (O’Tooles)
Joe Joyce (Parnells), Tom FitzGerald (O’Tooles)

Foireann Bhaile Átha Cliath, 21 Samhain 1920.
Grianghraf le caoinchead ó Mhúsaem an CLG.

* Tháinig forbairt ar na Céitinnigh ó chraobh de Chonradh na
Gaeilge ar Chearnóg Parnell ach nach bhfuil ag imirt níos mó
agus níl aon cheangal ann a bhfuiltear eolach air eatarthu agus
an cumann atá ann faoi láthair. Bhuaigh an cumann 3 theideal
Peile Sinsir, agus sa bhliain 1911 a bhuaigh siad an teideal
deireanach.
** Rinneadh cumann amháin de Bhaile Munna/CJ Kickhams
agus Gaeil Bhaile Munna sa bhliain 1969 agus bunaíodh
Kickhams Bhaile Munna. Bhuaigh Kickhams Bhaile Munna 4
theideal Peile Sinsir Bhaile Átha Cliath, agus bhuaigh siad an
teideal deireanach sa bhliain 2020.
Chruthaigh Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath
an taispeántas mar chuid de chlár Deich mBliana na
gCuimhneachán de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath. Thug an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon,
Gaeltachta, Spóirt agus Meán tacaíocht dó. Buíochas le Michael
Foley don eolas a chuir sé ar fáil ina leabhar “The Bloodied Field;
Croke Park. Sunday 21 November 1920”. Is féidir an leabhar seo
a fháil ar iasacht saor in aisce ó do leabharlann áitiúil.

