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Az ötvenedik szám elé

Kedves Olvasóink!

Amikor 2000 őszén, az alapító-főszerkesztő, Horváth Gergely Krisztián lelke-
sedését és elszántságát osztva útjára bocsátottuk az első Korallt, csak bízhattunk 
abban, hogy az a történetírás, történelemszemlélet, amelynek képviseletére és 
terjesztésére létrehoztuk folyóiratunkat, kedvező fogadtatásra talál az olvasók 
körében és a szakmai berkekben egyaránt. El voltunk készülve természetesen 
a nehézségekre is, hiszen vállalkozásunk mögött nem állt semmiféle intézményes 
háttér, bőkezű mecénás, biztos pénzügyi alap. Azt reméltük azonban, hogy ha 
sikerül kiváló szerzőket megnyernünk, ha minőségi munkát végzünk, és ha az 
olvasói, szakmai visszajelzések igazolják vállalkozásunk jogosságát, akkor majd 
lépésről lépésre elő tudjuk teremteni a megjelenéshez szükséges anyagiakat is.

Elképzeléseink valóra váltásához szerencsére külső segítséget is kaptunk. Igen 
fontos volt, és köszönet érte, hogy a hazai társadalomtörténet-írás elismert kép-
viselői készségesen adták nevüket és eszmei támogatásukat a vállalkozásunkhoz 
azzal, hogy elfogadták felkérésünket a szerkesztőség mellett felállított tanácsadó 
testület tagságára.

Köszönetet szeretnénk mondani Németh Istvánnak és az Új Mandátum 
Kiadónak, hogy az induláskor befogadta kezdeményezésünket, bizalmat szava-
zott nekünk, és a megfelelő infrastruktúra biztosításával, sőt, a megjelenéshez 
hiányzó pénz megelőlegezésével lehetővé tette, hogy valóban belevághassunk 
terveink megvalósításába. A kiadó munkatársának, Zátonyi Tibornak az egyedi 
laptervért tartozunk hálával. A technikai háttér tekintetében folyóiratunknak 
a továbbiakban is nagy szerencséje volt, hiszen 2003 óta a nyomdai előkészí-
tést a Kalonda Bt. végzi, amelynek vezetője, Keresztes Miklós, tiszteletbeli szer-
kesztőtársunkká vált; neki és munkatársának, Kéki Zsuzsának ezúton is szeret-
nénk megköszönni munkájukat. Nagyon sokat jelent az is a számunkra, hogy 
az utóbbi években két kiváló olvasószerkesztő, Németh Orsi és Jung Eszter is 
csatlakozott csapatunkhoz, akiknek nyelvtudására, éles szemére, pontosságára 
nyugodtan támaszkodhatunk. A Korall 2005 óta saját egyesületünk kiadásában 
jelenik meg, tehát intézményi függetlenségünket a kezdetek óta őrizzük. Mindez 
azonban nem lenne lehetséges olvasóink és előfizetőink hűséges tábora nélkül.

Visszatekintve az eltelt tizenhárom évre, nyugodtan kijelenthető, hogy 
a Korall a legoptimistább várakozásainkat is túlszárnyaló módon lett igen hamar 
sikeres. Már az első néhány szám fényesen visszaigazolta a megalapításáért tett 
erőfeszítéseket. Egyfelől a szakmai körökben sokan üdvözölték, hogy a Korall 
helyet ad olyan kutatásoknak, témáknak, amelyeknek korábban itthon nem 
volt rendszeres szakmai fóruma. Másfelől a különféle visszajelzésekből, kedvező 
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 kritikákból, a fogyási statisztikákból, az előfizetők számának alakulásából, hon-
lapunk látogatottságából igen hamar megtapasztalhattuk a szélesebb olvasókö-
zönség érdeklődését is.

Ahogy az lenni szokott, mi is úgy érezzük, hogy szellemi gyermekünk gyor-
sabban öregedett, mint mi magunk. A Korall igen hamar átesett a gyermekkoron 
úgy, hogy gyermekbetegségei alig voltak, és mára, amikor az ötvenedik számánál 
tart, megállapíthatjuk, hogy érett felnőtté vált: országosan elismert és jegyzett 
folyóirat, tudományos mércét jelent, tekintélyt és rangot vívott ki magának. Szá-
mos nálunk megjelent tanulmány immár az egyetemi, főiskolai tananyag részét 
képezi. Persze a kezdetektől akadtak olyanok is, akik inkább kritikával fogad-
ták a törekvéseinket, mint ahogy ma is vannak, akik idegenkednek a folyóirat 
által képviselt szellemiségtől, de ez így is van rendjén. Azt azonban komolyan 
már senki sem vitathatja, hogy a Korallnak a maga egyediségével, kikerülhetetlen 
szakmai fórumként, jogos helye van a hazai történetírásban.

A szerkesztőség a Korall ötvenedik megjelenését a maga módján, vagyis mun-
kával akarta köszönteni, ezért úgy döntöttünk, hogy ebbe a számba az egykori és 
a jelenlegi szerkesztőket kérjük fel tanulmányírásra a korántsem véletlenül válasz-
tott „Kapcsolatok – hálózatok” témában. E döntés szellemében arra törekedtünk 
a recenziós rovatnál, hogy abban ezúttal a szerkesztők, illetve a tanácsadó testület 
újabb munkáiról szóló kritikák, ismertetések kapjanak helyet.

Természetesen nem ez az első alkalom, hogy írunk a folyóiratunkba, vagy 
recenzió jelenik meg egy tanácsadó testülethez tartozó szerző könyvéről. Szer-
kesztőként azonban sokkal több időt töltünk az egyes számok előkészítésével, 
szerzőink szövegeinek gondozásával, mint saját Korall-cikkek írásával. Ezért 
gondoltuk úgy, hogy ez alkalommal nem „csupán” a háttérmunkát végezzük el, 
hanem „ráadásként” saját írásokkal is jelentkezünk: e jubileumi számban a Korall 
belső körének munkásságával lépünk a nyilvánosság elé. A tabló ugyan a recen-
ziók és a cikkírók esetében sem teljes, de akik most kimaradtak, azoknak bőven 
lesz még lehetőségük, hogy könyvük ismertetése vagy írásaik révén megjelenje-
nek hasábjainkon, hiszen korántsem valamiféle emlékkönyvet, hanem mégiscsak 
egy Korall-számot szerkesztettünk, amelyet nemsokára az 51-es, majd az 52-es és 
a többi fogja követni, remélhetőleg még nagyon hosszú sorban. 

Az ötvenedik Korall-szám megjelenésekor szeretnénk köszönetet mondani 
olvasóinknak, előfizetőinknek, szerzőinknek, korábbi szerkesztőtársainknak és 
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy idáig eljutottunk. Érdeklődésükre és 
támogatásukra a jövőben is számítunk. 
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