ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE
A

„KERESZTÉNY

LVl. ÉVFOLYAM.

MAGVETŐ”

IRODALMI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET.

MELLÉKLETE

1924. JANUÁR.

ELŐSZÓ.
Az Erdélyi Irodalmi Szemlét a mindennapi szükség teremtette meg. Immár öt éve élünk Romániában anélkül, hogy
volna olyan folyóiratunk, melyről elmondhatnók: megtalálható
benne mindaz, ami a szépirodalomban és a különböző tudományokban itt, Romániában magyar nyelven történt. Pedig
nyilvánvaló, hogy erről ma már nemcsak másoknak, de önmagunknak is számadással tartozunk. Aztán nem tudjuk azt
sem, hogy Magyarországon hogyan állanak a szépirodalom s
a különböző tudományok. Napi lapjaink ugyan közölnek ilyen
vonatkozású közleményeket, de e dolgokról rendszeresen és
állandóan senki nem tájékoztat minket. Pedig itt is nyílvánvaló, hogy ha mi Romániában a történetileg kialakult magyar
közművelődésnek ápolói és továbbfejlesztői s ez által országunk kultúrájának multunkhoz méltó munkásai akarunk lenni,
akkor sem a szépirodalomban, sem a z egyes tudományágakban nem s z a b a d lokális nívón maradnunk, h a n e m a z egyetemes magyar szépirodalom é s tudományosság színvonalát
kell elérnünk, illetőleg reprezentálnunk. Ez ismertetéseket hozzáértő kritikának kell kísérnie. Épen ideje, hogy a romániai szépirodalomról s tudományosságról egyszer már a rendszeres,
szakszerű és független kritika is megszólaljon. Mi nem tartozunk azon érzékeny emberek közé, kik félnek a bírálattól,
ellenkezőleg, a nyilvános kritikát a h a l a d á s elengedhetetlen föltételének tartjuk. Nem fogunk félni megmondani a rossz dologról
azt, hogy az rossz s nem dédelgetünk semmit pusztán csak azért,
mert az véletlenűl épen magyar. Valljuk, hogy kultúránk ma
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is versenyképes. Azt akarjuk, hogy jövőben is a z legyen.
Azt akarjuk, hogy azt a helyet, amelyet a sors részünkre kijelölt,
méltón és becsülettel töltsük be. Erre nézve nem ismerünk
biztosabb garanciát a tárgyilagos, szakszerű, nyílvános kritikánál. Politikával nem foglalkozunk. A szellemi életnek ez az
ága egészen hiányozni fog
folyóiratunkból.
Ime azon kultúrális közszükség, melyből az Erdélyi Irodalmi
Szemlének terve megszületett.
Minthogy egy ilyen tervnek megvalósítása egyetemes magyar
érdek, az Erdélyi Irodalmi Szemle olyan munkatársakat keresett
és kért fel, akik akár a szépirodalmi kritikában, akár pedig a
tudományos ismertetéseknél m a Romániában a legilletékesebbek,
ezzel is bizonyítani akarván, hogy ott, a h o l az egyetemes
magyar közművelődést kell szolgálnunk, egy értelemmel egy
zászló alá tudunk állani.
Hisszük, hogy programmunknak nem kell különösebb
ajánlólevél, mert ez eléggé tisztán és világosan beszél önmagáért. Ami a munkát illeti, arra nézve kijelentjük, hogy a
szerkesztőség minden fáradságot, és áldozatot meghoz az ügy
sikerének érdekében. A közönségtől csupán megértő és jóakaratú támogatást kérünk.
A d j a az Isten, hogy egyikünk se c s a l ó d j é k !
A szerkesztő.
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