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Is iad tithe stairiúla na hÉireann  atá
fágtha acmhainn an-luachmhar. Is iad na
tithe agus a bhfuil iontu fianaise fhisiciúil
den shaol atá imithe, saol eile i ré eile,
cabhraíonn siad an gaol cultúrtha idir Éire
agus an chuid eile den domhan a shainiú.
Leanann na tithe stairiúla lena n-eastáit,
gairdíní foirmiúla, diméinte agus
páirceanna a áitiú áit lárnach i saol eac-
namaíoch, stairiúla agus sóisialta an
phobail ina bhfuil siad tógtha. Is é an ghné
ar leith de go leor tithe stairiúla na hÉire-
ann go bhfuil siad ar úinéireacht ag an
teaghlach céanna do na glúnta éagsúla,
dá bhrí sin an déantáin agus cartlanna
nach bhfuil cuimsithe laistigh láimh síos
agus na n-úinéirí a chaomhnú caidreamh
luachmhar seanbhunaithe lena bpobail ái-
tiúla.

Ba e Jeremy Browne mac Denis
Browne, 10 Marcas Shligigh, agus Jose
Gauche,  bhí a chuid oideachais i
gColáiste Naomh Columba, Baile Átha
Cliath agus Coláiste Ríoga Talmhaíochta.
A athair oidhreacht Teach Chathair na
Mart i 1951, agus mar dhéagóir, chaith
Tiarna Altamount a samhraí i gCo Mhaigh
Eo fiach le Burns, foghlaim mar gheall ar
an tuath máguaird. Bhraith sé i gcónaí
tharraingt ar ais go dtí Cathair na Mart
chun cabhrú lena thuismitheoirí, a Thiarna
Denis agus Lady Jose Altamont chun for-
bairt Teach Chathair na Mart. Ba iad na
constaicí ollmhór, ach de réir mar a
scríobh sé ina cuimhní cinn díreach foil-
sithe, "A Saol Ag Teach Chathair na Mart:
50 Bliain ag dul-:" Bhí mo theaghlach a bhí
trí cogaí, rugadh iad i gCathair na Mart,
bhí cónaí acu agus a fuair siad bás i
gCathair na Mart agus ag aon phointe

raibh aon ghlúin riamh 'a thugtar suas'.
Tar éis an tsaoil, conas a d'fhéadfadh sé a
thabhairt suas, a bheith go raibh sé an ua
mór 13ú an Banrion Gráinne Ní Mháille.

Bhí sé pósta i 1961 do Jennifer
Meitheamh Lushington Cooper. Timpeall
an ama seo, chinn Jeremy le doirse
Theach Chathair na Mart ar oscailt don
phobal i iarracht a shábháil an bhaile stair-
iúil maorach ó meath - ar bhealach cin-
niúint an iomarca tithe móra eile in Éirinn
a d'fhulaing. I samhradh na bliana 1960,
thug breis is 3,000 duine ar an teach. Tá
sé tar éis éirí ó cheann de na nithe is fearr
grá hÉireann, faoi láthair tar éis á cuairt
ag os cionn 5 milliún cuairteoir go dtí seo
agus bhí vótáil le déanaí ar cheann de na
díol spéise do thurasóirí Chuairteoirí
Teaghlaigh Fearr in Éirinn le Iris Bun-
scoileanna Times.  

An lánúin a bhfuil cúigear iníonacha -
Sheelyn, Karen, Lucinda, an Chláir agus
Allanagh. An teideal Téann anois le col
ceathrar san Astráil, ach beidh mar gheall

ar fadbhreathnaitheacht uathúil Jeremy,
an teach agus na tailte a hoidhreacht
buíochas le Dia ag a cúig iníonacha a bh-
fuil baint acu go léir go mór sa ghnó
teaghlaigh. Le cabhair ó iar-Uachtarán,
Máire Mhic Róibín agus aturnae áitiúil,
Michael Egan, ghlac Jeremy bille príob-
háideach tríd an Seanad i 1993 a chuir
dúshlán go rathúil leis an dlí comharbais
na bhfear agus chinntigh gur fhan an tod-
hchaí teach Cathair na Mart lena n-úinéirí
dlisteanacha, a cúig iníonacha .

Tá Grace O'Malley bradach na mban is
mó cáil in Éirinn ar a dtugtar freisin mar
an Banríon Chonnacht. Bhí sí an
príomhfheidhmeannach an clan O'Malley
agus rialaigh na farraigí mórthimpeall
Chontae Mhaigh Eo. Cuireadh Teach
Chathair na Mart a tógadh iarbhír ar an
dúshraith ar cheann de na h caisleáin. Tá
fós limistéar a Caisleán bunaidh san
íoslach an Tí, ar a dtugtar anois mar an
dungeons atá ar taispeáint do chuairte-
oirí. Bhí an teach bunaidh tógtha ag
Coirnéal John Browne, Seacaibíteacha, a
raibh lathair i léigear Luimnigh, agus a
bhean chéile Maud Burke. Bhí Maude
Burke mór-gariníon Gráinne Ní Mháille ar.
Ag an am sin, an taoide ar an Aigéan At-
lantach ardaigh agus thit i gcoinne na bal-
laí an tí.

An os comhair soir an Tí mar atá sé
inniu a tógadh, i 1730 ag ua Coirnéal John
Browne, an 1 Iarla Altamont, a d'fhostaigh
an t-ailtire cáiliúil Gearmáine Richard Cas-
sels. Tá sé tógtha leis an aolchloch fearr a
tógadh ón gcairéal dheas de chlós na
feirme eastáit agus cuireadh chun báis ag
aos ceirde áitiúil. Richard Cassels deartha
go maith Carton, Collchoille, Russborough
agus Teach Laighean. Cuireadh Teach
Chathair na Mart i gcrích ag James Wyatt,

ar cheann de na hailtirí mór Béarla a leag-
tar amach freisin an baile na Mart. 

Ar an aghaidh ó dheas an Tí é an dáta
1778 agus taobh istigh go leor de na huas-
teorainneacha, coirnisí agus teallaigh
samplaí de a chuid oibre is fearr. Tá an
seomra bia Móra dócha gurb é an sampla
is fearr atá fágtha ar a chuid oibre. Is iad
na doirse mahagaine, a thabhairt ar ais ó
na heastáit teaghlaigh i Iamáice. Tá fós
roinnt líníochtaí James Wyatt bunaidh ar
taispeáint. Míreanna bunaidh eile ar tais-
peáint i dTeach Chathair na Mart, suim ar
leith, tá bailiúchán breá de sean-Béarla
agus airgid na hÉireann, lena n-áirítear
18ú haois 'prátaí' Gaeilge nó fáinní mhias,
gloine Phort Láirge, leabharlann le go leor
leabhar d'aois na hÉireann agus Bratach
Léigiún Mhaigh Eo a tugadh go hÉirinn ag
Ginearál Humbert nuair a tháinig sé ar an
tír i 1798 agus bhí riamh ó shin i dTeach
Chathair na Mart, a bhí ar áitiú ag a chuid
trúpaí. 

Teach Chathair na Mart suite taobh
thiar den tSionainn agus tá sé ar cheann
de na tithe stairiúla is áille na hÉireann 'ar
oscailt don phobal. Taitneamh as an teach
suíomh fearann páirce superb le loch,
ardáin, gairdíní iontach agus radhairc ion-
tacha breathnú amach ar Chuan Mó, an
Aigéan Atlantach, Acaill, Cliara agus
sléibhe naofa na hÉireann Cruach
Phádraig. Na forais acmhainn freisin raon
backdrops n-áirítear an loch, coillear-
nacha, séipéal agus reilig fothracha,
easanna agus gairdíní sraithe. Tá sé an
suíomh ba chóir a iniúchadh agus do
chuairteoirí a ráthú de fáilte te agus an
chuid is fearr i mbia agus fáilteachais na
hÉireann. Tabhair cuairt ar a láithreán
gréasáin  www.westporthouse.ie  le
haghaidh faisnéis níos mionsonraithe.
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