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Kétségtelenül jelentõs és egyben kockázatos feladatot vállalt magára Somai
József közgazdász, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)  akkori
alelnöke (majd hat évig elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke), amikor 1998 janu-
árjában, több mint tíz éve, útjának indította a Közgazdász Fórumot. Abban az
idõben még csak körvonalakban sejlett fel az a szakmai-tudományos fejlõdés,
ami az azóta eltelt évtizedben részben lezajlott a romániai magyar közgazdasá-
gi életben. Ugyanakkor a romániai magyar sajtó már több sikertelen próbálko-
zást tudott maga mögött a gazdasági témájú publikációk terén.

Akkoriban magyar nyelvû szakmai elõadásokat szinte kizárólag csak a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klubja (KGK) és az RMKT illetve az
RMKT Ifjúsági Frakció szervezésében lehetett hallgatni. Ebben az idõben dol-
gozott Vincze Mária professzor is fáradhatatlanul a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) Közgazdasági Kar magyar tagozatának létrehozásáért, és a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok
Kara is még csak az elképzelések körébe tartozott. A Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tagozata 2000 õszén nyitotta meg kapuit, az EMTE Gazdaság-
és Humántudományok Kara pedig egy évvel késõbb, 2001-ben. Az útkeresés, a
megújulás, az intézményes újraalakulás idõszaka volt tehát ez.

A Közgazdász Fórumnak és általában az RMKT-nak kulcsfontosságú szere-
pe volt abban, hogy az akkor még nem létezõ anyanyelvû közgazdasági oktatás,
magyar közgazdasági szaknyelv eljuthasson a magyar nyelvû közgazdász hall-
gatókhoz és a szakmai közönséghez. Bár a Fórum, kezdeti célját tekintve, in-
kább egy közéleti, széles közönségnek írt, gazdasági híreket és elemzéseket tar-
talmazó lap volt, semmint egy modern értelemben vett tudományos folyóirat.
Mégis Somai József, Kerekes Jenõ, Vincze Mária, Nagy Ágnes és más közgazdá-
szok cikkei-tanulmányai az elsõ, rendszerváltás utáni modern közgazdaságtu-
dományi munkáknak tekinthetõk, amelyek azután megnyitották az utat sok fia-
talabb doktorandusz és tanársegéd elõtt, és a tudományos kutatás irányába ins-
pirálták õket.

A lap kezdetben (1998-tól 2001-ig) negyedévente jelent meg, majd 2001 és
2005 között kéthavonta. 2005 júniusától kezdõdõen már a havi megjelenés is
lehetségessé vált, és 2009 júniusáig a lap havi gyakorisággal jelent meg. A havi
gyakorisághoz kellõ mennyiségû és minõségû írott anyag összegyûjtése, sze-
lektálása nem kis feladat, amit Somai József töretlenül, évek hosszú során át
végzett.
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Ugyancsak Somai József érdeme, hogy fõszerkesztése alatt a Közgazdász
Fórum 2007-ben elnyerte a B+ tudományos minõsítést a Romániai Felsõokta-
tási Tudományos Kutatási Tanács (CNCSIS) részérõl, és hogy 2006 óta a BBTE
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karával együttmûködésben jelenik
meg a lap. A fõszerkesztõ és a kiadó ezzel egyben nagyon pontos, tudományos
jelleget is definiált a lap számára. Sajnálatos módon a 2007–2009-es idõszak-
ban a Fórum már nem tudott kellõ gyorsasággal fejlõdni és alkalmazkodni az
idõközben egyre szigorúbbá váló akkreditálási követelményekhez, így a 2009
és 2010-es évekre szóló újraakkreditálás nyomán már csak a C kategóriába
nyert besorolást. Mindazonáltal a szerkesztõbizottság egyértelmû célja a leg-
alább B osztályú minõsítés visszanyerése, amelyhez a szerkesztõbizottság tu-
dományos erejének, a cikkek szakmaiságának növelésére, valamint egy sor for-
mai követelmény betartására van szükség. A lap megjelenését is kéthavira
csökkentettük éppen azért, hogy több idõ álljon rendelkezésre a minõségi tudo-
mányos cikkek lektorálására.

Folyó év januárjától Nagy Bálint Zsoltot, a BBTE Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karának adjunktusát, a szerkesztõbizottság fõszerkesztõ-he-
lyettesnek jelölte, fokozatosan rábízva a folyóirat szerkesztését. A júniusi pró-
baszám megjelenése után megbízták a fõszerkesztõi feladatok ellátásával és te-
vékenysége céljául tûzték a B osztályú minõsítés visszanyerését és a lap továb-
bi fejlesztését, bõvítését.

Még egyszer köszönjük Somai Józsefnek, a Közgazdász Fórum alapító fõ-
szerkesztõjének, az erdélyi magyar közgazdasági élet érdekében kifejtett évtize-
des felbecsülhetetlen erõfeszítéseit, és egyben minden jót kívánunk közelgõ
születésnapja alkalmából! Munkánkban továbbra is számítunk hathatós segít-
ségére, ugyanakkor kérjük a Közgazdász Fórum szerkesztõbizottságát és mun-
katársait, hogy támogassák Nagy Bálint Zsoltot közös céljaink elérésében.

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság és munkatársai nevében
maradok köszönettel,

Colþea Tibor
RMKT-elnök


