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Kedves Olvasóink!
amikor az ezredforduló környékén a délvidéki várak nagy szerelmesével és értő ku-

tatójával, szatanek jóskával – aki sajnos öt éve már nincs közöttünk – a háború sújtotta 
horvát területen, az aknamezőket kerülgetve barangoltunk, néha döbbenten néztünk egy-
másra. hihetetlennek tűnt, ahogy a burjánzó vegetáció az időjárás hathatós segítségével, 
néhány év alatt meghódította a romos épületeket, a lakatlanná vált, elhagyatott települé-
seket. ne csodálkozzunk hát azon, ha a magukra hagyott várak, kastélyok, templomok 
évszázadok alatt szinte alapjukig lepusztultak. 

amióta műemlékvédelem létezik, szakemberek és laikusok is arról vitáznak, miként 
lehetne megóvni régmúlt korok építményeit, vagy azok maradványait. irányelvek, karták, 
törvények születnek, amelyeket vagy betartanak, vagy nem. közben rohamosan változik a 
világ, olyan elvárások jelennek meg, amelyek keresztezhetik a szakemberek elképzeléseit. 
az egyre növekvő turisztikai igény ismeretlen kihívásokat is tartogat a műemlékvédelem 
számára. a technikai fejlődés ugyanakkor új lehetőségeket, eszközöket is teremt, nem 
mindegy, hogyan használják a műemlékes szakma képviselői ezeket.

adott hát a téma és a feladat: nyomon követni ezen változásokat lapunk hasábjain. a 
jövőben is lehetőséget biztosítunk a hagyományos és modern kutatási módszerek alkal-
mazásával elért tudományos eredmények bemutatására, de azt is fontosnak tartjuk, hogy 
szubjektív, laikus véleményeket is megismerjen az olvasó. 

tartsanak velünk idén is, kellemes időtöltést kívánunk lapunk olvasásához!

Kósa Pál felelős szerkesztő
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