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Magyarok Kossuth, Pa.-ban

Kossuth népének kép
viseletében Dorothy Whitehill
tanitónő kellően előkészítette az
iskolát a bejelentett magyarok
fogadására és ünnepély rende
zésére. Kilencven mérföldes au
tózás után megérkeztek a ma
gyarok. A kossutjni szülök és ta
nítók
egyesülete "magyaros"
vendégszeretettel fogadta őket s
az ünnepi ebédre még idejében
befutott a 30 mérföldnyire eső
Rimesburg pennsylvaniai köz
ségből a vidék egyetlen magyar
ja, a 75 esztendős Szlaby István,
aki már csak azért is jelen akart
lenni a
Kossuth-ünnepélyen,
mert ő Kossuth Lajos szülőfalu
jában, a Zemplén megyei Monokon született.
Képviselve volt az ünnepi al
kalmon Clarion megye sajtója
is, az újságok
fényképfelvéte
lekkel is megörökítették a ma
gyar zarándok társaságot.
Minthogy Kossuth népe csak
angolul ért, az ünnepi műsor an
golnyelvei volt. Harangi László
pittsburghi református lelkész
magyar imája után Dorothy
Whitehill tartott szép megnyitó
beszédet. Hermán Weaver olaj
ipari üzletember Kossuth Pa. és
vidékének történetét ismertette
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Tavaly augusztusban a pittsburghi Szécskay család egy au
tókirándulás alkalmával a tér
képen felfedezett egy jólismert
nevet, egy rég elfelejtett penn
sylvaniai falucska, nevét: Kossuth-ot, Clarion megyében .
Akkor született meg az esz
me, amely most, május 16-án
szombaton valóra vált: pennsyl
vaniai magyarok elzarándokol
tak a kis helységbe, amely Kos
suth apánk nevét, viseli 1849
óta. Negyvenegy magyar láto
gatott el Kossuth, Pa.-ba és egy
kellemes és felejthetetlen napot
töltöttek ott csup'á amerikai nép
társaságában. fl|ert, hihetetle
nül hangzik, de váló, hogy Kos
suth, Pa.-ban egyetlen magyar
sem él. Kilenc házból áll a köz
ség — ezek egyike a Kossuth
postahivatal — és a lakosok
száma 62. Legtöbbjük öreg, a
legidősebb Mrs. Fye özvegyaszszony 92 éves.
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Nem igy volt ez akkor, ami
kor Kossuth község megalakult.
Ott száz év előtt, olaj forrásokra
bukkantak s megélénkült az
élet, olajfúrók és spekulánsok
költöztek a faluba,, üzletek, iro
dák, még szállodák és korcsmák
is nyíltak meg,, Kossuth nagy
község lett, 400 lakossal.
Markovits Pál pittsburghi evan
gélikus lelkész a magyar törté
nelem egyes fejezeteit, a szai badságharcot, Kossuth hősi har
cát és elbukását ismertette.
Szécskay Györgyné záróbeszéd
I keretében átnyújtotta az iskola
| iga-hatójának az Amerikai Ma
gyar Síövetség ajándékát: Kos
suth Lajos szép szines arcképét.
J A Kossuth nóta eléneklésével
I végződött a szép ünnepség.

