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MEGHIVÓ 
A DARR BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG MEGEMLÉKEZÉSÉRE 

 
Meghívjuk és szeretettel várjuk Önt a pennsylvaniai Darr bányarobbanás 100. évfordulójának 
emlékünnepélyére. A száz évvel ezelőtti tragikus esemény megemlékezését több magyar egyesület, a 
helybeli lakosággal karöltve rendezi meg. 
 

A pennsylvaniai Rostraverben 1907. december19-én felrobbant a Darr 
bánya; 239 férfi és tizenéves gyerek vesztette életét. Ez a 
bányaszerencsétlenség a legtragikusabb volt Pennsylvania történetében, és 
a második legtragikusabb az amerikai történelemben. A robbanás halottai 
között sok emigráns munkás volt, közüttük sok magyar is. A Darr 
bányaszerencsétlenség 100 éves évfordulójára emlékezve a rendező 
magyar egyesületek kijelentették, hogy nagyon fontos megemlékezni a 
tragediáról és az áldozatokról. „A Darr tragediáról való megemlékezésünk 

kifejezi egyetértésünket azzal, hogy a nemzet rendkívüli nagy fontosságot tulajdonít a munkahelyi 
biztonságnak” – közölték az egyesületek. „Kijelentjük, hogy az emberáldozatok nem voltak hiábavalók, és 
arra kötelezzük magunkat, hogy továbbra is együtt munkálkodjunk az emberiség javát szolgaló cselekedetek 
megvalósításában” – áll a hat magyar egyesület nyilatkozatában. 
 
A megemlékezés szeptember 29-én, szombaton reggel 11 órakor kezdődik, a pennsylvaniai Van Meterben, 
az Olive Branch temetőben és a szomszédos templomban (Pittsburghtól körülbelül 50 mérföldnyi 
távolságban). A műsor keretében beszédet mondanak a hat magyar szervező egyesület képviselői, bányász-
szakszervezeti és munkavédelmi képviselők valamint kormányképviselők. Az ünnepségen megkoszorúzzák 
a temetői emlékművet, és meglátogatják a Darr bánya színhelyét.  Magyar-amerikai gyerekek fogják 
felolvasni az elhunyt magyar bányászok neveit. 
 
A következő magyar egyesületek rendezik az ünnepélyt: 
 
American Hungarian Federation 
Bethlen Communities, Ligonier, Pennsylvania 
Calvin Synod of the United Church of Christ 
Hungarian Reformed Church of America 
Hungarian Reformed Federation of America 
William Penn Association 
 
Egy angol nyelvü tájékoztató ív referencia adatokat tartalmaz a Darr tragediáról (“Fact Sheet”) itt találhato 
http://www.americanhungarianfederation.org/news_darrmine.htm)  A rendező bizottság elnöke Bertalan 
Imre Nagytiszteletü Ur, 125 Kalassay Drive, Ligonier, Pa. 15658; 724-238-2235; revimre@bethlen.com. 
 
Az ünnepély ingyenes.  Reményünk az, hogy sok magyar-amerikai fog résztvenni az ünnepélyen, hogy 
emlékezzünk történelmünk egy eseményére, és ezáltal is bizonyitsuk összefogásunkat azzal kapcsolatban, 
hogy a 21. században is őrizzük hagyományainkat és kulturánkat. 


