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Maróti Géza, a velencei biennálé magyar pavilonjának ter-
vezõje húsz éven át foglalkozott az elsüllyedt Atlantisz kultúrá-
jának kutatásával és hatalmas – kiadásra váró – kultúrtörténeti
munkájának részeként rekonstruálta a fõvárost. A velencei
kiállítást nyitó modell tisztelgés a 125 éve született építész
elõtt.

Atlantisz fõvárosa õsképe minden azóta született vá-
rosnak és szimbóluma a teljes pusztulásnak is. Az atlantiszi
kultúra jelképe az Ember és a Föld harmonikus és gyümöl-
csözõ együttélésének. Atlantisz elsüllyedése fenyegetõ figyel-
meztetés e harmónia megbomlásának következményeire.

Mai civilizációnkat és vele a több évezredes városi kul-
túrát ismét megsemmisülés fenyegeti. A fejlõdés rögeszmé-
jétõl, a folytonos újat akarás vágyától hajtott ember elvesz-
tette érzékeny és eleven kapcsolatát a Föld és a Kozmosz
erõivel. Mindennapi létfeltételeinket az általunk elõidézett
katasztrófák sûrûsödõ hullámai fenyegetik, amit öncsalással
esztétikai, technológiai és tudományos káprázatba rejtünk.

A városok egykori belsõ rendjét, környezetével fennálló
egyensúlyát meggyötörte és összetörte a csak az anyagi szférát
érzékelõ, gazdasági érdekek által vezérelt várospolitika. A
racionalitás álarca mögé bújó szeretetlenség, az urbanisztika
és a logisztika szövetsége a városok halálát okozzák. A
városlakó éppen úgy nem talál többé szellemi és érzelmi
támaszt a maga környezetében, mint a rendre kipusztuló
állatfajok a sivataggá tett természetben. Így veszti el természeti
lényét a városban felnövõ gyermek is.

A velencei nemzetközi építészeti kiállítás üzenete az,
hogy az építészek lélekjelenléte és felelõsségvállalása nél-
külözhetetlen a válságból kivezetõ út megtalálásához.

Az Új Atlantisz az Ember és a Föld lelki-szellemi egysé-
gének helyreállítása, amely a Földnek, mint eleven lénynek;
fizikai, lelki és szellemi szféráinak megismerésén és tiszte-
letbe vételén és önmagunk belsõ békéjének megteremtésén
alapul. A városok és a táj állapota közvetlenül összefügg a
személyes és közösségi élet minõségével.

Az új építészetnek minden mûvészeti ág megújulásával
együtt és velük szerves összefüggésben kell kibontakoznia!

Az építészetnek az õsi tudáson kell alapulnia! Az
embernek – különösen a környezetet alakító építésznek –
meg kell nyitnia természetes, de elfeledett érzékeit, amelyek
alkalmasak kapcsolatot teremteni a Föld rejtett és civilizációt
fenntartani képes erõivel! Ki kell fejlesztenie a képességeit,
hogy érzékelni tudja a Földet élettel telítõ energiarendsze-
reket, a természetet éltetõ elemi lényeket! Minden építés

romboló, életellenes tett, ha nem a Föld megvalósulásra
törekvõ erõit fejezi ki. Az építész hivatása, hogy magasabb-
rendû törvények közvetítõje legyen! Minden környezetala-
kító tevékenység hozzájárul a Föld egyensúlyának hely-
reállításához, ha a Föld látható és láthatatlan élõlényeivel,
élettereivel való szeretteljes kommunikációból fakad.

Elég a hagyományos városszerkezetet átalakító kon-
cepciókból, akár bulldózerekkel, akár bombákkal történik!
Elég az esztétikai, de különösen ideológiai alapokon terve-
zett új városnegyedekbõl! Elég a múltat hordozó, még
használható épületek szemétre vetésébõl! Elég a a növény-
zet könyörtelen irtásából és átalakításából! Elég a természe-
tes tájakat szétromboló, az összefüggõ élettereket szétszag-
gató infrastruktúrákból! Elég az olyan várostervezésbõl, amit
a spekuláció, a tõke pillanatnyi érdekei, a korrupció irányíta-
nak! Elég a központosított elveknek alávetett, helyi érdekek-
kel szemben közömbös településpolitikából!

A nemzetközi, állami és önkormányzati szervezetek
feladata az élet szolgálata. Mert az élet szent!

A környezetalakításban a helyi és közösségi érdekek-
nek kell érvényesülniük, amelyeket csak teljes elfogulatlan-
sággal és múltat és jövõt egybelátó szemmel lehet áttekin-
teni. A környezet egészséges alakításához minden ember
hozzájárulhat önmaga felemelésével, az élet iránti felelõsség
felismerésével.

A szabad nevelés független intézményrendszerének át
kell vennie a jelenlegi alap- és felsõfokú oktatási intézmé-
nyek helyét, ha ezek nem tudják a gyermekek veleszületett
képességeit megõrizni és megérlelni, a gyermekkorban
elfojtott élettisztelõ szeretetet életre hívni, a környezettel és
önmagunkkal szemben süket füleket és lezárt szemeket meg-
nyitni és új érzékeket felébreszteni. Az emberek által cserben-
hagyott, a szeretet hiányától sorvadó, a lelkiismeretlenül, sõt
szándékosan mérgezett természet és a települések leépülését,
életerõinek megbénítását csak az az új tudatosság fékezheti
meg, amely képes a régi Atlantisszal együtt alámerülni és az
Új Atlantisszal kiemelkedni a mélységbõl.

Az Új Atlantisz építészete a városok és a táj, a természet
és az emberi közösségek évszázadok alatt, de különösen a
huszadik században ütött sebeinek gyógyításával kezdõdik
és a földbõl és a kozmoszból, a múltból és a jövõbõl és a
szabad emberi fantáziából kicsírázó városok felé tart.

Az új évezred építészetének kulcsa a kommunikáció az
Ember és a Föld között, az ember és embertársai között, az
ember és saját múltja, hagyományai, a város és a környe-
zetét alkotó táj és elsõsorban az ember és önmaga, az ember
és az Isten által kezébe adott jövõbeli lehetõsége között.
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