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A százéves

volt sárosmegyei főispán veze-i
tésével, hogy
megalakítsák
New Buda farmközpontjukat j
(még falunak sem lehetett ne-i
vezni), amely később mégsem-'
misült. Az államnak egyelőre'
az ígéretei voltak nagyok, me-|
lyek azonban később fényesen'
beváltak. Az úttörő élet nehéz
és küzdelmes volt, de a magya- <
rok, akik kivétel nélkül sokkal j
kényelmesebb élethez voltak j
szokva, becsülettel megálltak
a helyüket és megelégedtek az
zal, hogy munkájuk jutalma és!
gyümölcse egyelőre csak aj
messzi délibábok csillogásában
mutatkozott.
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i GYIK é r d ekes
része az Egyesült Á 11 amok
t ö r t énetének
az, hogy
az
e r e detileg 13
á 1 lam hogyan
nőtt 48 állam
má, mik azok
a f e l t ételek,
amelyek valamilyen területnek
jogot adnak ahhoz, hogy ál
lammá nyilvánítását kérhesse.;
1787-től 1838-ig például az a
terület, amelyen a mai Iowa ál-!
lam fekszik, "Territories ofj
the Northwest" hivatalos néven szerepelt és egy csomó mai
állam területét foglalta magá
ban. Később, ahogy az egyes
területek népessége lassan sza
porodott, ez az óriási darab
föld számos "territóriummá"
lett. Iowa ebben a minőségben
volt 1838-tól 1846-ig, vagyis
mindössze nyolc évig, amikorlXHMmn állammá lett, mint az
Egyesült Államok 29-ik álla-1
ma.

Iowa nem tartozik a legna
gyobb államok közé, de igy;
így is majdnem akkora, mint a
'mai kis Magyarország, lévén)
területének nagysága 56,147
négyzetmérföld, kis Magyar-1
orzság 61,872 négyzetmérföld-:
jével szemben. Ennek az uj ál
lamnak ősi, töretlen földjére'
érkezett 1850-ben egy kis cso
port magyar, Ujházy László:

Az uj államnak akkor még
természetesen semmi magyar
vonatkozása nem volt: ma is
nagyon kevés van. A később
nagyarányú
kivándorlás
az
ipari államok felé irányult és
a földművelő lowába senkisem
ment.
Mivel az Egyesült Államok
igazi alapjait az 1600-as évek
ben rakták le, az iowai terület
története is addig nyúlik viszsza. Shakespeare, az angol- és
világirodalom legnagyobb alak
ja, még élt és irt, amikor 1607ben az angol
gyarmatosok
megalapítják a virginiai Jamestownt, 1608-ben a franciák
a canadai Quebecet és a hollan
dusok 1609-ben lerakják a ma
New York alapjait.
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vad: ul.\ kát. bölényt. Végre emj beri lábnyomokat fedeztek fci
ís pgy ösvényt követve, elju
tottak egy faluba. 1.7. volt a
mai ülionisi Peoria. Barátsá
gos indiánok fogadták őket,
aki'-- abból, amijük volt, a leg
jobbat ajánlották fel nekik,
többek között kutyahust is és
nem nehezteltek meg, amikor
a franciáknak ez a különleges
ség nem kellelt. A két jezsuita
nem tért vissza az útról. Mar
quette két év múlva, Joliét hét
év múlva, tehát mindkettő fia
talon halt meg az újonnan fel
fedezett területen.

k-s

Magyarország az ellenrefor
máció napjait élte akkor. 1604ben megjelenik Pázmány Pé
ter Kempis-forditása. 1606 de
cember 19-én meghal Bocskay
István, Erdély fejedelme és j
Magyarország választott kirá-l
lya. 1607-ben megjelenik Szen-j
ci Molnár Albert zsoltár fordí
tása, bár Károlyi Gáspár teljes
(protestáns) biblia ' fordítása
(1500) akkor már majdnem
húszesztendős volt.
A Mississippi folyam mellet
t i területek és vele Iowa állam
felfedezését két francia jezsui
ta, a 28 éves Joliét és a 37 éves
Marquette eszelték ki. Az ak
kor már 65 éves múltra vissza
tekintő Quebecből indultak el
1673 májusában, két csónakon,
öt edzett ember kíséretében és
pontosan egy hónap múlva é r 
keztek el arra a pontra, ahol a
mai Wisconsin folyó a Missis
sippibe ömlik. Azon tul fehér
ember még sohasem járt.
Barátságos indiánok igye
keztek lebeszélni őket arról,
hogy tovább menjenek olyan
földre, ahol vad, vérengző tör
zsek élnek, ahol a szörnyete
gek csónakostul eszik meg az
embereket, vagy ahol sivár
pusztaságok kibírhatatlan hösó.ro öli meg az odamerészkedő

*

Mint fent láttuk, sokáig tar
tott, amig az iowai területbö
teljes jogú állam lett. Mivel t
térület az állammá alakira.után is jórcszben lakatlan volt,
a földet ingyen igényelhette,
; ki akarta, csak bizonyos mű
velési-, erdőirtási
feltételek
nek kellett idővel eleget ten
nie, hogy azután a teljes tulaj
ionjogot megkapja.
Az igénylés annyiból állt,
hogy az illető, facölöpöket vei hí
le a földbe, a határok jelzésére.!
Az igényt azután telekkönyvvezték is, a levert cölöpöket
pedig a későbben jövők tiszte
letben tartották. Ujházy Lász
ló és társai is igy szemelték ki
és igényelték az általuk elfog
lalt földeket. Ma ezek a földek
óriási vagyont érnek, mert az
amúgy is gazdag állam leggaz
dagabb vidékén vannak.
1846-ban megtörtént Iowa
:'.llammá alakulása, de a mai
Kossuth-megye
területén
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embert. A riasztó híresztelé
sek dacára mégis továbbmen
tek.
Június 10-én indultak el a
Wisconsin folyón és a tél el
multával annak torkolatához
értek. Az elébük táruló gyö
nyörű látvány, mint Marquette
írja. kimondhatatlan örömmé!
töltötte el őket, de tovább men
tek. A hegyek eltűntek; gyö
nyörű szigetek, síkságok tá
rultak eléjük, embert azonban
nem láttak, csak szarvasokat,
őzeket, sok túzokot, hattyút,
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; kotmányát, amely szerint egy
i megye területe sem lehet k i I sebb 432 négyzetmérföldnél.
Már pedig az állam északi ré
szen hat olyan megye volt,
amelyeknek a területe csak 406
négyzetmérföldet tett k i . Kos
suth-megye is ezek közé tarto
zott.
Ezen az alapon, a tévedést
jóváteendö, az 1855-ös állami
i t ö r v é n y h ozás Bancroft és
j Humboldt megyéket teljesen
megszüntette. Kossuth-megye
megmaradt, sőt Bancroft me
gye egész területét Kossuthmegyéhez csatolták. Ugyanak
kor azonban különösképen a
többi öt kis megyét, az alkot
mány világos rendelkezése daj cára is, régi állapotában hagy! ták.
I Azután még egy párszor törjtént változás ezeknek az északíiowai megyéknek a területé
ben. Bancroft megyét ismét
visszaállították, azért, hogy ké
sőbb mégis csak megszüntes
sék, 1871 decemberében. Kos
suth-megye ekkor kapta meg
végleges területét és igy van a
mai napig is. Valahogy ugy
alakult a helyzet, hogy a száz
ra kikeritett megye között a
Kossuth-megye a legnagyobb,
ma is kétszerakkora, mint
többi északi megye.
Mint emiitettük, Kossuti
megye területén a két Ci
vér verte le az első birtoki)
lő cölöpöt a megye kél
székhelyén, egy Algona nevü,
akkor még lakatlan területen,
amelynek a nevet is ők adták.
Algona ma is fővárosa a me
gyének, egy körülbelül 6000
lakosú, igen jómódú farmvá
ros, amelyben kollégium is van.
A két Call-fivér erős akaratú,
nagy munkaképességű és kifo
gástalan becsületességü ember
volt, akik később nagy szere
pet játszottak a megye és kü-
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első ilyen igénylést jelző cölö
pöket két fivér: Asa és Ambrose Call, verték le 1853-ban,
amikor a megyét már Kossuth
ról nevezték. A fehér emberek
aránylagosan későn odaérkezé
sének oka valószínűleg az volt,
hogy az állam jobb éghajlatú
vidékein addig bőven volt föld
és Kossuth-megye területére,
amely az állam legészakibb ré
szén van, a minnesotai határ
mentén, nem volt szükség fel
menni.
,
Az állammá alakulás maga
után vonta az állam teljes köz
igazgatásának
kiépítését is.
Kí kellett mérni a leendő me
gyéket és el kellett nevezni
őket. De erre is évekig várni
kellett; vagy öt évig. Végre
1851-ben az állami törvényho
zás január 15-iki határozattal
50 megye létesítését rendelte
el. A Kossuth-megye első terü
lete körülbelül fele volt a mai
területnek, mert később lénye
ges változtatásokat eszközöl
tek a megyék beosztásán.
A megyék elnevezése jófor
mán minden esetben csak talá
lomra ment. Több megyét az
akkor még friss emlékezetben
lévő mexicoi háború kimagaslóbb katonáiról neveztek el,
akik mellé természetesen az
amerikai történelem nagyjai
nak nevét vették, egy pár " á j ris" szabadsághőssel együtt.
A magyar szabadságharc em
léke is frissen élt még és igy
jutott Kossuth Lajos ahhoz a
megtiszteltetéshez,
hogy az
egyik megyét róla nevezték el.
Az indián törzseknek is jutott
megye elnevezés, de csak mód
jával.
Pár év múlva az állam atyái
rájöttek, hogy a megyék be
osztásával nagy tévedést kö
vettek el, amennyibon megsér
tették a saját uj államuk al-
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Hogj Kossuth maga milyen
formában veit tudomást ;tz öt
ért megtiszteltetésről,
nem
tudjuk, legalább is eddig még
nem sikerült nyomára akadni
olyan iratnak, vagy nyilatko
zatnak, am «iy arra mutatna,
hogy Kossuth tudott a dologől, vágy hogy azt valamilyen
/ormában megköszönte volna.

Az pedig egeszén bizonyos,
logy sem az óhazái, sem az
ímerikai magyarság az cimult
záz esztendő alatt soha, semnilyen formában sem talált
nódot arra, hogy megköszönje
owa állam é s megye kit intető
igyelmét a nagy magyar haafi és államférfi emlékének
ébrentartásában. Maga az a
ény, hogy Iowaban megyéket
•züntettek mc/ és megyék neén eszközöltek változást, de
.nnek dacára Kossuth neve
záz eszcendö múlva is ott van
! z állam megyvi között, arra
mutat, hogy Kossuth nevét és
emlékét életben akarják tartai ott, ahol pedig számottevő
.íagyarság egyáltalában ninjsen.
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uösen annak fővárosa, Algona
történetében. Asa volt az idő
sebb, Ambrose a fiatalabb. Az |
utóbbi lett az első helyi bankár
és valószínűleg igen szép va-4
gyónt szerzett. Leánya, Florcnce, egy Cowles nevü fiatal
emberhez ment feleségül, aki
később Iowa legni'iryobb váró- |
sában, Des Moinesben, lett lap
kiadó, aki az állam legnagyobb
lapját, az egyesitett Des Moines Register & Tribünét adta
ki. Ma fiuk, Gardner Cowles,
adja ki ugy <•, i a nagy laput,
mint a Look és Quick cimü ma
gazinokat. Anyjuk 1950 elején
halt meg 88 é\es koraiján, mi
után életében több mint más
fél millió dollárt adományozott
jótékony célra.
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Iowa fejlődése nehezen in
dult meg ; később annál • na
gyobb arányokat öltött. 1830
előtt legfeljebb '40—50 fehér
amerikai élhetett a mai állam
területén. Az első fehér embei
gerenda kunyhóját 1820-ban
építették; az első iskolát 1833ban Burlingtonban. 1834-ben
az első kis templomot, de mire
1336-ban megtartották az első
állami népszámlálást, már több
mint tízezer fehér embert ta
láltak az állani területén, 1844ben 75,000-tt. Amikor Kos
suth itt járt, mar 230,000 la
kosa volt Iowának, amely szám
nem egészen félszázad alatt.
1900-ban, 2,232,000-re emelke
dett. Az í'.'P'-ts népszámlálás
szerint a lakosság száma 2\U
millió volt, ami arra mutat,
hogy a gyors szaporodás az
utóbbi évtizedekben lelassult.

Az első alkalom talán most
951-ben jön el ennek a figyeímnek megköszönésére. ami:or az Amerika Magyar Szö
etség autókaraván utat ter
ez Kossuth -megyébe, Algona
árosba, hogy az egész ma
yarság köszönetét és háláját
jrójja.

