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A jó építész képzettsége 

 

Az építészet szinte polihisztort kíván, de nem lehet mindenben a legmagasabb szinten 

elmélyülni. 

 

Architectum etiam ingeniosum oportet esse et ad disciplinam docilem.(6) Neque enim 

ingenium sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere.(7)  

Et1 ut litteratus sit,(2) peritus graphidis2,(2) eruditus geometria,(2) historias complures noverit, 

(2) philosophos diligenter audiverit,(2) musicam sciverit,(2) medicinae non sit ignarus,(2) 

responsa iurisconsultorum noverit,(2) astrologiam caelique rationes cognitas habeat. (4) 

At fortasse mirum videbitur imperitis,(4) hominis posse naturam tantum numerum doctrinarum 

perdiscere et memoria continere.(6) Cum autem animadverterint omnes disciplinas inter se 

coniunctionem rerum et communicationem habere,(7) fieri posse faciliter credent.(4) Qui a 

teneris aetatibus eruditionibus variis instruuntur,(4) omnibus litteris agnoscunt easdem notas 

communicationemque omnium disciplinarum, et ea re facilius omnia cognoscunt. (8) 

Non enim debet nec potest esse architectus grammaticus,(4) uti fuerat Aristarchus3,(1) sed non 

agrammatus4,(2) nec musicus ut Aristoxenus5,(1) sed non amusos6,(1) nec pictor ut 

Apelles7,(1) sed graphidis non imperitus,(2) nec plastes8 quemadmodum Myron seu 

Polyclitus9,(2) sed rationis plasticae non ignarus,(3) nec denuo10 medicus ut Hippocrates,(3) 

sed non aniatrologetus11.(2)  

Non enim in tantis rerum varietatibus elegantias singulares quisquam consequi potest,(6) quod 

earum ratiocinationes cognoscere et percipere vix cadit in potestatem.(6) 

 

_________________________ 

1 az oportet ige ide is értendő  

2 graphis, graphidis f. = rajzolás, rajz  

3 Aristarchus: szamothrakéi Arisztarkhosz, híres nyelvész és szövegkritikus 
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4 agrammatus = írástudatlan 

5 Aristoxenus: Arisztoxenosz, ókori görög zenekutató 

6 amusos (görög nominativus) = zenéhez nem értő 

7 Apelles: Apellész, híres görög festő 

8 plastes (görög nominativus) = képzőművész 

9 Myron és Polyclitus: Mürón és Polükleitosz, híres szobrászok 

10 denuo = továbbá 

11 aniatrologetus = orvostudományban járatlan 

 
 

Tájékoztató fordítás 
 

Szükséges, hogy az építész egyrészt tehetséges legyen, másrészt tanulékony az 

ismeretszerzésben. Hiszen sem a tehetség tanulás nélkül, sem a tanulás tehetség nélkül nem 

hozhat létre tökéletes mestert. 

Az is elengedhetetlen, hogy olvasott legyen, értsen a rajzhoz, legyen képzett a mértanban, 

ismerjen sok történeti művet, legyen a filozófusok szorgalmas hallgatója, értsen a zenéhez, ne 

legyen járatlan az orvostudományban, ismerje a jogtudósok állásfoglalásait, lássa át az 

asztrológiát és az égbolt törvényszerűségeit. 

A tapasztalatlanok számára talán különösnek fog látszani, hogy az emberi természet az 

ismeretek ekkora mennyiségét képes elsajátítani és emlékezetében tartani. Mihelyt azonban  

észreveszik, hogy minden tudományos ismeret összefüggésben és kapcsolatban áll egymással, 

el fogják hinni, hogy mindez könnyen létrejöhet. Akik zsenge koruktól fogva sokféle 

oktatásban részesülnek, minden tudományban felismerik ugyanazokat az ismertetőjegyeket és 

minden ismeretanyag közös vonását / kapcsolatát, így ezáltal mindent könnyebben 

megtanulnak. 

Nem szükséges ugyanis, és nem is lehetséges, hogy az építész olyan nyelvtudós legyen, mint 

amilyen Aristarchus /Arisztarkhosz/ volt, ámde írástudatlan sem lehet. A zenében sem kell 

egy Aristoxenusnak /Arisztoxenosznak/ lennie, ám teljesen értetlen sem maradhat. Nem kell 

olyan festőnek lennie, mint Apelles /Apellész/, de legyen járatos a rajzolásban. Nem kell olyan 

szobrásznak lennie, mint Myron /Mürón/ vagy Polyclitus /Polükleitosz/ volt, de ismerje a 

szobrászat alapelveit. Továbbá az orvoslás területén, ha nem is egy Hippocrates 

/Hippokratész/, ám ne legyen teljességgel járatlan sem.  

Senki sem érhet el ugyanis kiváló tudományos alaposságot ilyen sokféle területen, hiszen még 

ezek gondolatmeneteit /okoskodásait/ megismerni és felfogni is alig van hatalmában.  


