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Kedves Olvasóink!
átlapozva újraindult folyóiratunk első számát, megbizonyosodhatnak róla, hogy 

szerkesztőségünk nem változott, mindössze lapunk kiadója lett más. ez optimizmusra 
adhat okot, hiszen a korábbi csapat ott folytatja munkáját, ahol három éve abbahagyta. 
Valójában a szerkesztőségi munka eddig sem szünetelt, csak más mederben folyt. Gon-
doljanak az elmúlt években megjelent három vaskos évkönyvre, vagy a megújulóban 
lévő varak.hu internetes portál egyre bővülő tartalmára.

Folytonosságunk jegyében nem változtattunk kiadványunk arculatán és rovat-
szerkezetén sem. esetleges átalakításról a jövőben is, kizárólag az önök véleményének 
ismeretében döntünk. 

Van egy számunkra fontos elv, amihez a kezdetek óta makacsul ragaszkodunk. kül-
detésünk meghatározó gondolata, hogy a szakma képviselői és a lelkes amatőrök egy 
műhelyben dolgozhassanak. ennek szellemében, szerkesztőségünk tagjai és szerzőink is 
arra törekszenek, hogy ismeretterjesztő munkájuk során a tudományos igényű és széle-
sebb körű olvasórétegek számára egyaránt elfogadható színvonalon publikáljanak.

Három év alatt körülöttünk sem állt meg a világ. a nemzeti kastélyprogram és 
nemzeti Várprogram terveinek megvalósítása a hazai műemlékvédelem mozgalmas idő-
szakának ígérkezik. Meggyőződésünk, hogy ennek a megújulási folyamatnak, és a vele 
együttjáró sokszínű vélemény bemutatásának is izgalmas terepe lesz folyóiratunk. 

arra kérjük olvasóinkat, tartsanak velünk ezen az unalmasnak egyáltalán nem ne-
vezhető időutazáson. 

Kósa Pál felelős szerkesztő
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