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A "Commentator" és a "Szabadság". 
<*) A kritika gyakorlása min. 

den lapnak nemcsak joga, de kö
telessége is. Közügyekben meg
tett lépések kritikája kétszerte 
fontosabb. Az amerikai magyar
ság egyik legfontosabb, de egy
szersmind talán legelhanyagol
tabb közintézménye az Amerikai 
Magyar Szövetség. A testület 
munkája közügy és mint ilyen 
munkájáig kritizálni, jogos köte
lesség. ' ' j , t( '• ; 

A "Szabadság" í^yft föÍTPapi 
számában kritika jelent meg a 
Szövetségről, illetve annak angol 
nyelven kiadott folyóiratáról, a 
' "Commentator' '-ról. A '' Szabad 
ság" kritikusának nem tetszik a 
Commentator, habár kénytelen
kelletlen elismeri, hogy a folyó
irat "jó célt akar szolgálni." A 
"Szabadság" kultikusának már 
a Commentator meginditása ellen 
is kifogása volt. Erre enged kö-
vetk?ztetni cikkének egy része, a 
mely igy szól: "Idejét multa do
log lenne szóvá tenni azt, hogy 
kellett-e belefognia az A. M. Sz.-
nek angol nyelvű folyóirat kiadá
sába. A folyóirat immár "adva 
van" s a befejezett tényen vál
toztatni nem lehet. Egy angol 
nyelven megjelenő, magyar érde
keket szolgáló folyóirat minden
esetre hiányt pótolhat. A Com
mentator azonban esi & hiányt 
nem pótolja." 

A kritikus szépen felsorolja ki
fogásait, miután a fentiekben bur 
koltan kijelentette, hogy a Com
mentator meginditását sem he
lyesli. Kifogásolja a Commenta
tor külsejét, amely szerinte "sze
gényes, primitiv és lehetetlen." 
Kifogásolja a tartalmát, azt "egy
hangúnak, sivatagnak és megcsö-
mörlőnek" nevezi. Azt mondja a 
kritikus, hogy a nagyközönséget 
nem érdeklő cikkei "csak tudo
mányos buvárkodókat és történet
írókat érdekelhetnek." 

* * * 

Nagyjában ennyi a kiritika, a 
•ely dacára annak, hogy a végén 
a jóhiszeműséget akarja az olva-
gőval elhitetni azáltal, hogy "ma
gasabb szinvonalat" és fejlődést 
kíván a lapnak, mégis a mi sze
rény véleményünk szerint — rossz 
hiszemü, sanda szemmel nem oda 
néz, ahová ütni akar. 

'' Mi itt Youngstownban közelebb 
vagyunk az Amerikai Magyar 
Szövetség titkárához és a szer
kesztőhöz — ez is egy ok, amiért 
ft Commentator talán nem tetszik, 

mint a kiritikus Clevelandban. 
Jlekünk a titkár-szerkesztő jó
voltából alkalmunk volt a Com 
aientatort, annak megszületése 
éta, figyelemmel kísérnünk. Nem 
jfeándékunk itt-Dr. Pessenlehner 
Antaltól elvenni a válasz jogát a 
kiritikára, de mint érdektelen fél 
H közügyre való tekintettel nem 
állhatjuk meg, hogy a kiritikus 
Jp-itikáját egy kissé megkritizál
juk. Kritikánk nem is annyira a 
cikkre szól, mert mindenki tudja, 
tyogy a kritikus tud magyarul és 
íjnetgleheftős jó cikkíró, mint in
kább a kritika motívumaira, 
megkíséreljük leírni azt a szem-
Üveget, amelyet a Szabadság cikk* 

^Jí$Í 

gyar intézmény magyar érdeket 
szolgáló működését a górcső alá 
teszik és arról bírálatot irnak. 

Legelsősorban is meg kell álla
pítanunk, hogy a "Szabadság" 
szerkesztőségében alkalmazott 
nagyrabecsült kollegáink között 
nincs egyetlenegy sem, aki annyi
ra birná az angol nyelvet, hogy 
egy angol nyelvű cikk vagy fo
lyóirat felett kritikát gyakorol
hatna. Ugyanezek a kollegák 
egész életüket az amerikai magyar 
lapszerkesztés eléggé sivár ber
keiben töltötték, legalább eddig, 
és halvány fogalmuk sincs az iga
zi amerikai újságírásról, sem pe
dig az amerikai olvasóközönség 
igényeiről. Tehát megállapíthat
juk, hogy a lap tartalmát illető
leg a kirtika, ha alapjában véve 
jogos, de nem alapos, mert tud
nia kellene a kritikusnak, hogy a 
Commentator, amely sajnos most 
csak 2*000 példányban jelenik meg, 
nem az átlag intelligenciájú ame
rikai kezébe kerül. Azt igenis 
tudósok, komoly államférfiak, 
képviselők, szenátorok, egyetemi 
és nyilvános könyvtárak és tudo
mányos testületek kapják, akik 
nemcsak, hogy megértik tartal
mát, de azt nagyrabecsülik, mintf 
értékes anyagot, amely felvilágo
sításul szolgál Magyarországot 
illetőleg. 

A Commentator szerény külse
je igazán nem letet ok a kriti
kára. A Commentator olyan nagy 
o,lyan szép és annyi példányban 
jelenik meg, amennyire a magyar
ság a lapot támogatja. Biztos, 
hogyha ezrek állanának rendel
kezésére, akkor a lap külseje ta
lán tetszetősebb lehetne, de ez a 
külsőség nem fontos, mert hiszen 
a legelőkelőbb amerikai folyóira
tok (nem mondjuk, hogy a leg-
olvasottabbak), amelyeket a ko
moly, megértő közönség olvas, 
még sokkal szerényebbek, mint a 
Commentator, akárhány közönsé
ges ujságpapiroson jelenik meg. 
A kis betű használata csak ma
gyar újságírónak szúrhat szemet, 
az szokott hozzá az öreg betűhöz, 
mert olvasói megkívánják tőle a 
nagy betűket. A fülemile tolla
zata lám milyen egyszerű és mi
lyen szürke, mégis daláért embe
rek a kora hajnalban felkelnek. 
A Commentator az amerikai ma
gyarság igazságot zengő fülemi
léje és szerény köntöse dacára 
vannak olyanok, akik meghall-
iák hangját és várják érkezését. 
De mint mondtuk, tisztán a ma
gyarság anyagi pártolásán múlik 
a Commentator külseje. 

•* * * 

Nemi* hisszük, hogy a kriti
kus komolyan vette a saját kiriti-
káját ebben a tekintetben, de ta
lálnia kellett okot a támadásra. 
Tudjuk, hogy a Szabadság és an
nak tiszteletreméltó szerkesztő-
tulajdonosa elejétől fogva helyte
lenítette a Commentatort. Nem 
volt konzekvens önmagához, mert 
hiszen alig egy évvel ezelőtt haj
landó volt egy ezer dollárt adni, 
kizárólag magyar célokat szolgá
ló angol nyelvű propagandára, ha 
azt az Amerikai Magyar Szövet-
UgvégzL Igtn. Be tkkwr a faö. 

vétség irodája Clevelandban volt 
a nagylelkű pártfogó éber ellen
őrzése alatt, most pedig az iroda 
Youngstownban van és a titkár
szerkesztőnek, bár szívesen fo
gadja a jóhiszemű tanácsot, nem 
lehet diktálni. Nemrégiben hallot
tuk, hogy valaki azt a kijelentést 
tette, hogy a Szabadság soha sem 
fordulhat nyíltan a Szövetség el
len, mert hiszen azt a Szabadság 
hozta létre és azt á mai tulajdo
nos-szerkesztő a lappal együtt 
mint hagyományt kapta, amikor 
a lap élére került. 

Itt van a kutya eltemetve., 4 
Szabadság szerkesztője örökölte 
a Szövetséget, ezért a magyarság 
erkölcsi intézményét még mindig 
házi eszköznek tartja. De a Szö
vetség tavaly óta iparkodott ön
álló lenni, szárnyra kapott és a 
lomha, alig verdeső clevelandi ka
litkába zárt örökségből hatalmas 
független intézménynyé akart fej 
lődni. A Szabadság 12 éven át 
diktált a Szövetségnek. Amit 
nem akart maga csinálni (talán 
üzleti okokból), azt a Szövetség
gel végeztette. Ha valami Icissé 
kényes volt a Szabadság részére, 
azt a Szövetség vagy annak szol
gálatára kész tisztviselőinek szá
jába adták és ugy közölték elhá
rított kockázattal és felelősség-, 
gel. 

Az amerikai kormány külügyei
nek élén álló nagyhatalmú férfiak 
látták és olvasták a Commenta
tort. Ők nem tartották idő előt
tinek, ők nem tartották szürké
nek, ők nem tartották untatónak, 
sőt őszintén nyilvánítva Vélemé
nyüket, kijelentették, hogy a 
Commentator hézagot pótol és ér 
tékes kutforrásul szóigál azok
nak, akik komolyan foglalkoz
nak a külpolitikával és adatokra^ 
más nagy emberek véleményére 
van szükségük, hogy maguknak a 
magyar helyzetről tiszta képet 
alkothassanak. 

A Commentator nem sokat ér 
ne, ha azt megtöltenők öreg be
tűs, gyönyörű képekkel illusztrált 
cikkekkel, amelyeket magunk ír
nánk (és nagyon Jfeevesen va
gyunk Amerikában, akik írni tud
nánk.) Ki a csuda törődne (ko
moly embereket értünk), avval,| 
hogy mi a véleménye X. Y. vagy; 
Z. amerikai magyarnak, aki tud 
angolul irni. De igenis avval tö
rődnek, hogy az angol parlament
ben mit mondanak Magyarorszá
got illetőleg. Amerikai lapokban 
vagy folyóiratokban nem olvas
hatták a vita részleteit ,csak azt 
a tényt, hogy vita volt. Pedig 
annak a vitának során fontos, 
okadatolt érvek hangzottak el 
Magyarország mellett, amelyek 
angol államférfiak ajkán igaz
ságnak, míg a mi tollúnkból elfo
gult sovinizmusnak látszanak. 
Mégis a kritikus az ennek szentelt 
16 hasábot (mint ő állítja) feles
legesnek tartja. 

Az Amerikai Magyar Szövetség 
ma tényleg azon a fordulóponton 
áll, hogy hatalmas és önálló lesz 
vagy végkép elbukik. A clevelan
di konvenció lesz hivatva eldön
teni, hogy a Szabadság visszaka-
ritja-e a kezéből kisiklott eszközt, 
vagy pedig kénytelen lesz megha
jolni és a Szövetséggel együtt dol
gozva tényleg a magyar ügy és 
magyar érdekek szolgálatába sze
gődni. A Szabadság nem hivatott 
arra, hogy diktáljon a magyarság 
(mozgalmainak vezérelveiben. A 
Szabadság (de a "Népszava sem) 
nem képviseli íaz amerikai ma
gyarságot és annak nagy hatal
mát. Napilap csak végrehajtó és 
publikáló eszköz lehet, de nem 
diktátor. Azért, mert a Szabad
ságnak nem tetszik a Commenta
tor, mert nem ő kezdte, mert nem 
ő adta ki, mert nincs döntő szava 
annakj irányításában, azért nem 
szabad kritikát gyakorolni mes
terséges szempontokból és csak 
azért, hogy a rosszakarotot a gya
nútlan amerikai magyar olvasó 
előtt elrejtse. 

Az Aimerikafi Magyar Szövet
ség és annak megválasztott tisz
tikara egyhangúlag a Commen
tator meginditása mellett volt. 
N.a$y áldozattal, nagy mimikával; 
sok'fejfájással megindult a mun
ka. A Szöveség munkaeredmény-
nyel léphe t a konvenció elé (vég 
re egyszer 12 év alatt). A Com 
mentator az eredmény és pedig 
kézsétfegbttó eredmény. Azt n%m 

/ 
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lehet elsikkasztani vagy letagadni, 
mint a Szövetség érdemét a szibé
riai mozgalomban. 

Hiába! Nem tudjuk cikkünket 
máskép végezni, mint avval az 
állítással, hogy a Szabadság csak 
azért gyakorolta a kritika jogát 
most, közvetlenül a konvenció 
előtt, hogy avval ártson. Kicsi
nyes, mellékes, alaptalan és telje
sen hamis alapon álló kritikája 
azonban nem tántoríthatja meg* a 
youngstowni magyarságot és re
méljük, hogy Amerika magyarsá
gát sem attól a tervtől, hogy igen
is a Szövetséget hatalmassá, füg
getlenné, a lapokkal együtt dol

gozó, de saját tekintélylyel biró> 
magyar érdekeket önzetlenül szol 
gáló intézménynyé kifejlesszük. 

Miután a Szövetség irodájában 
gyakran megfordulunk,alkalmunk 
volt látni leveleket és iratokat, a 
melyek megcáfolják a Szabadság 
kritikusának minden állítását. A 
levelek jó része nem magyaroktól 
jön, hanem az amerikai olvasók
tól Elkértünk néhányat és azo
kat Dr. Pessenlehner Antal titkár
szerkesztő jóvoltából fenti cik
künkhöz mint bizonyítékokat so
roljuk fel. 

MINNESOTA HIS TORICAL SOCIETY 
SAINT PAUL ' 

Editor, The Commentator 
206 K. Of C. Building 

Youngstown, Ohio. 

% 1920. 

Dear Sir:— 
We wish to thank you for the first 

number of your magazine and to tell 
you that we find it exceedingly in
teresting. It should be a very valu
able aid in giving the people of this 
country a clear understanding of the 
problems and struggles of the Hun
garian people in building up a new 
nation. 

This library tries %Q gather com
plete files of all periodicals of special 
interest to the foreign element Qf the 
middle weet, aod feel sure that The 

Commentator /w$l inlet Ml Ml $£-
telligent Hungar an population and 
also be of historic value to our other 
English speaking readers. We have 
almost no funds for subscription to 
the periodicals we receive, and, there
fore, would like to ask that we be 
placed on your complimentary mail
ing-list, thus making one complete 
file of your important periadicol 
available in a permanent bound form 
in this part of the country. 

Very sicerely yours, 
R. W. 4*. Vail. 

Pénzküldés 
-^irifrTr-rV 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 
^ f ; 

HAJÓJEGYEK 

§ leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott ácon. 

ÜTLEVELEK 

és áz utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése.' 

Dr Bernát István, a Magyar Gazdaszövetíség elnöke éé volt ál
lamtitkár a következő sorokat intézte Dr. Pessenlehner Antalhoz, a 
Commentator- szerkesztőjéhez: 

Budapest, május 17. 
"Nagyon köszönöm a kedves, okos 

és kitűnően szerkesztett szemlét. 
"Igazi élvezettel olvasom és olvas

tatom másokkal is. Munkájuk ered
ményében, mintán odaát megvannak, 

akik az igazság szavára hajtanak, 
nem lehet kételkedni. Csak előre, 
nem habozva és nem kétkedve^ ke
resztény lélekkel. 

Bernát István." 

EGYESÜLT KERESZTÉNT NEMZETI LIGA KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA 
BUDAPEST 

•! IV. Ferenciek-tere 7. 
A COMMENTATOR SZERKESZTŐSÉGÉNEK 

YOUNGSTOWN, O. 

Iga* örömmel olvastuk a Commen
tator most érkezett első_szamat. mely 
újra tanújelét adja az amerikai ma
gyarságot hevitő törhetetlen hazasze
retetnek. Hálásan másolhatjuk • és 
gondoskodhatunk arról, hogy megfe
lelő híranyag jusson a magyar ügy
ért oly lelkesen -J^ü^dők kezébe. Bát
rak leszünk tehát az illetékes körök-, 
kel karöltve nyomtatványokat, híre

ket időnkint küldeni 
Egyidejűleg bátorkodunk néhány 

magyarbarát és egyéb tekintetbe jö
vő külföldi cimet azzal a javaslattal 
csatolni, hogy azokra a Commentatort 
megküldeni szíveskedjék. 

Ismételten üdvözölve szép munká
jukat, maradunk hazafias üdvözlet

tel: 
WOLFF KÁROI^T, elnök. 

KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

•HAZAI ÜGYEKET-
pontosan és szakszerűen végzek ás az okiratok jogérvényes kiállitása 

után a konzulátus által hitelesittetem. 

Young'stown és környéRe 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem, mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaptat
nak tőlem útlevelet. Pontos cím: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA , H 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
BOOM 6. 

Automatic teleion: 78762 «.*• 
Bell telefon: 481 

Rózsák 
és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár. 

* > 

Diszés Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

DELEGATION DE LA LÉGATION ROYALE DE DANEMAE® 
BIT RUSSZB 

Pavlovskaja Ne*. 4. . 
No. La. 1149.-ÍSCH. 
(Veuillez xappeler.) Vladivostok, 20th of April, 1920. 

TO THE HUNGARIAN AMERICAN FEDERATION 
YOUNGSTOWN, O. 

Austrian and Hungarian prisoners in
discriminately. I welcome a noble-
minded intention like this and I have 
it at heart, that your enterprise may 
be as pregnant in results as possible. 

Faithfully and truly yours, 
K. MÖLLER-HOLST. 

Delegate of the Royal Danish Lega
tion. 

We beg to hand you the returning 
thanks of the Hungarian Relief Com
mittee of the camp in Nikolsk Ussu-
rijsk. At this occasion we thank 
you for too for the kind, and liberal 
way, you supported the Hungarian 
prisoners. We have heard, that you 
intend to arrange a colection to 
facilitate the evacuation of the 

A* AMERIKAI MAGYAR SZÖVET LÉGNEK 

Mély megilletődéssel olvastuk az 
A. M. Sz. felhívását véreinkhez a mi 
hazaszállításunk érdekében. 

Ha minden nemes tett értékét, a 
körülmények szabják meg, ha a Jó
tékonyság nagyságát a jóltevő és a 
%iyomorban| ánylődő állapota méri,' 
ha igaz az, hogy az élet legszebb pil
lanatai az ember* lélek azon nemes 
megnyilatkozásai, melyeknek emléka 
ércnél maradandóbb: ugy az önök 
felhívását követő véreink nemes ál
dozatkészség^ oly*an 'esemény, mely 
önnönhagában hordja olyan jutalmát, 
minő csak rendkívül ünnepi pillana
tokban jut ki az embernek, egy
részt, de másrészt olyan esemény is, 
hogy annak emlékét mint a hazasze
retetnek és a vérségi kapcsolatnak 
örökösen tündöklő példaképét teszi ̂  
halhatatlanná a késő unokák meg
hatott lelkesedése. . . 

Dobogó szívvel gondolunk arra és 
határtalan büszkeséggel, hogy midőn 
megtépett hazánktól hiába vártuk 5 
esztendős rabigánk leszedését és a 
töméntelen ellenségtől hasztalan remél 
tünk irgalmat, akkor messze idegenbe 
szakadt magyar testvéreink verejté
ktik árán adnak v$p«a bennünket 
szülőhazánknak. -

Mert tudjuk jól, hogy jóltevó'ink 
maguk is nehezen küzdő emberek, 
liogy köztük vajmi kevés a millio
mos. ' 

% Aat is tudja manapság mindenki, 
kogy a vasút a múlt évszázad rém-

33 E. FEDERAL STREET YOUNGSTOWN. OHIO 

YOUNGSTOWN, O. 

ségesen borzalmas "Szibériá"-ja he
lyébe egy a modern polgáriasodás út
jára tért földrészt varázsélt, de azt 
csak kevesen tudják, hogy az csak 

-varázslat volt. Mert a mult évszá
zadok valamennyi yalóságos és köl
tött rettenetessége kellemes álomnak 
tűnik fel, ha az utolső 5—6 év va
lóságára gondolunk. 

A százezret biztosan meghaladja 
sok-sok raffinált eszközzel ez idő 

alatt halálba kergetett szegény ma
gyar véreink száma. 

De nem erről akartam szólani, a 
hála érzete adta kezembe a tollat. 
Nem hivatalos 1 köszönetmondásról 
van szó: hivatalos tisztem nincsen. 

Azt akartam megírni, hogy nekem 
is, az 5 esztendős hadifoglyoknak, 
mint ezer meg ezer sínylődő társaim 
nak, könybe lábadt a szemem és ösz-
szeszorult a torkom, mikor amerikai 
véreink nemes áldozatkészségének 
hirét vettük, hogy hálás sóhajunk 
száll felétek, magyar véreink. 

Köszönjük nektek, hogy nem hagy
tatok itt pusztulni, hogy visszaadta-
tok bennünket kesergő családunknak, 
az életnek. . . Nektek köszorijiik 
életünket. . . 

Tudjuk, bogy jutalmat nem tit-
tok, de tudjuk, hogy Jutalmatokat 
mégis megtaláljátok. . . 

Testvéri szeretettel 
KINCSES ISTVÁN, 

főgymn. tanár. 
Vladivostok, 1920 május 17. 
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Alapíttatott 1901-ben 

SPECIAL 
KÉK SERGE ÖLTÖNYÖK 
Tiszta gyapjú — Jó azih 

Mérték után készítve 

$50 $40 $60 
A mi üzleteink , A mi üzleteink 

MjtűjgtYC&vUénc cirkr4 

Canton New Castlé 
East Liverpool 1?.19 West Federal Strect> Niles 

Lorain Warren 

ELADÓ. * 

egy jó karban levő, uj tire-okkal 
ellátott 7 személyes tura automo
bil. Bővebbet megtudhat Csépbe 
Balázsnál, 73 Washington street, 
East Youngstown. Ugyanott két 
festőnek való létra és dzsek is el
adó. 

' DRUG CD. 
16 W. Federal St. 

BETÖRŐ ASSZONY 
£ fa j • , I 

A ;büaápesti;;rlHd4rség letart 
tatta Ösz Mihályué, született'Ba
log Mária huszonnégy éves rovott-
multu aí&zoAyt, aki Rákosszent-
mihályon az J|-utca 28. ssámu ház 
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r;. f tu&y> h°gy az ajtót baltával vgrte 
* ssét. ;,,$,zQ.kef Jiozál^ aki Budapest

ről távol van, a betörésről nem is 
tud és a betörőnöt a Teleki-téren 
érték tetten, amikor a lopott ru
ha- és fehénjemüeket 3000 koroná 
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Megbízható 
Használt Autók 

v Egy 1919-66 Dort, 5 személyes 
Egy 1917-es Dort, ö személyes « 

Egy 1918-as Ford, 5 személyes 
így 1917-es Ford, 5 személyei 

Egy 1919-es Chevrolet, 5 szém'élyes 
Egy 1918-as Dodge, 2 s*emélyes 

Egy 1917-es Maxwell, 2 személyes. 
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