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Valamint idesorolható a madárhang (ének) és emberi nyelv, zene és nyelv 

kapcsán leírt gondolata:

„A  madarak zenéje inkább zene, mint az embereké; az emberi zene na-

gyobbik felében beszéd.” (Hamvas 1985: 81.)

Hamvas Béla szkeptikus volt a hivatalos tudománnyal szemben. Ezért is volt 

szabad, gondolatait minden gúzsba kötöttség nélkül árnyalhatta. A hivatalos, 

merev tudománnyal szembeni ellenérzése máig szóló üzenet:

„Tudásunk kicsiny, vagy inkább rengeteg tévelméletünk van, és annak a 

valaminek, amit tudománynak neveznek, minden m�velete rossz.” (Hamvas 

1985: 78.)
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„Mind Hamvas, mind Rilke megnyilatkozásai azt a meggy�z�dést rej-

tik magukban, hogy az életnek minden fenyegetés ellenére történ� 

realizálása az oltalmi zónák határterületein, a biztonságot nélkülöz� 

léthelyzet síkjain is lehetséges, és a megtisztult bels� ösztönzések 

szinte a nehézkedési er� kényszerével képesek megteremteni az egész 

létezést igenl�, der�s embert.” (Báthori Csaba)

„Hamvas és Kassner nem azért fordultak szembe a megismerés tu-

dományos módszerével, mert hiányos volt az ismeretük, vagy mert 

nem éreztek magukban kell� vértezettséget saját bölcseleti rendszer 

kidolgozására, hanem mert többre vágytak, az Egész megismerésére. 

Azt is mondhatnánk: a fi lozófi án belül �k az organikus világképet, vi-

láglátást képviselték, mindig mindent él�, organikus egységben láttak 

és láttattak.” (Deréky Géza)

„Szép és fájdalmas Hamvasnak a magyarságról alkotott sorsképlete, 

mely szerint harcosok vagyunk ugyan, holott a leginkább mégis harcok 

nélkül kívánnánk élni – ha a kertjeinkbe nem törne be minduntalan 

valamilyen dúlás és dulakodás rémsége.” (Toót-Holló Tamás)

„Eredményei, logikusan végiggondolt eszmefuttatásainak ért� befoga-

dása pedig megteremti az emberben a hiteles Lét és Gondolkodás bázi-

sát, a hiteles ember lehet�ségét. Ezért beavató Mester.” (Isztray Botond)

„Az egyik esszéjében tesz egy olyan megállapítást, amely tipikusan 

jellemz� Hamvas bicskanyitogató stílusára, arra, amiért oly sokan ra-

jonganak, s amely oly sokakat visszariaszt, s�t idegesít. Egyszerre köl-

t�i, miközben nagyon konkrét megállapítást tesz: »Schumann a-moll 

koncertje fehér.«” (Weiner Sennyey Tibor)
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