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Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
ezzel a lapszámmal megkezdi a második
évfolyamát. A Közlöny alap nélküli építkezés, azonban szükségszerû: a jogtudományok
magyar nyelvû mûvelésében nincs folytonosság. A Bolyai Egyetem megszüntetése után
hosszú ideig nem tanítottak magyar nyelven jogot. A rendszerváltás után mindent elölrõl kellett kezdeni. 1989 után lassan indult be a folyamat, és ez a folyamat még korántsem érkezett a
végére. A jelenlegi helyzet: a kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegyetem Jogi karán a nemzeti
kisebbségek számára elkülönített helyek vannak
a felvételin, és néhány tantárgy magyar nyelven
is hallgatható. Más fakultásokon, ahol szükséges
jogi szaktárgyak oktatása (Politikai és Közigazgatási Tudományok Kara, Sepsiszentgyörgyi
Közigazgatási Fõiskola, Közgazdaságtudományi Kar), kedvezõbb a helyzet. Ha a különbözõ
karokon magyar nyelven oktatott jogi tárgyakat
összerakjuk, szinte lefedhetõ az ágazati jogtudományok teljessége. Vagyis pár éven belül ki fog
alakulni az a réteg, amelynek feladata a Jogi Karon való oktatásban továbblépés. A hatékonyság
és a piacképesség jegyében valószínüleg a teljesen magyar nyelvû romániai magyar jogászképzést el kell felejteni. Amire szükség van, és amit
célként kell kitûzni, az a pontosan megtervezett
kétnyelvû, magyar-román képzés. Amelynek
kétnyelvûségét pontosan, sõt tudományosan
tervezik meg, és amelynek kétnyelvûsége kiszámítható, mert az oktatás elõre tisztázott tervek
és elvek szerint folyik.
A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
célkitûzései a következõkben foglalhatóak össze:
a) A romániai magyar jogászok közötti együttmûködés fejlesztése;

b) A romániai magyar jogi szaknyelv kialakítása;
c) A magyar jogászképzés (az elõbb említett
kétnyelvû jogászképzés) támogatása;
d) A gyakorló jogászok számára segédeszköz
biztosítása;
e) A román jogászokkal való együttmûködés,
a partnerség és a kollegialitás jegyében.
Ezek nem csak egyszerû célok, hanem szükségletek. Amelyek életre hívták ezt a szakfolyóiratot.
A tervhez a lap szerkesztõbizottsága komoly
segítséget kapott, amikor a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete felvállalta, hogy intézményes
hátteret ad a lap kiadásának. 2004-tõl ugyanis a
lap hivatalos kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Céljaink közösek, erõinket
egyesítettük. Az eredmények máris láthatóak:
idén már négy lapszám fog megjelenni. A következõ lapszám pedig a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete által szervezett szakmai konferencia elõadásait foglalja magába. (A konferencia
programja a lap végén, a Hírek rovatban található meg. A tulajdonjog kérdéseit taglaló szakmai
tanácskozás is úttörõ kezdeményezés).
A lapot Romániában és Magyarországon is
kedvezõ viszhang fogadta. A megjelenés ténye
valóban fontos. A szerkesztõbizottság törekedni
fog a tudományos minõség és a gyakorlati használhatóság elveinek betartására. A lap kettõs feladata: a romániai magyar jogtudomány megalapozása és a gyakorló jogászok munkájának
segítése.
Feladatunk teljesítésében sajnos többé nem
lehet velünk dr. Sipos István, a szerkesztõbizottságunk tagja. A lapszámot dr. Sipos István emlékének ajánljuk.
A szerkesztõbizottság
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