
Magvas/magos gondolatok



• MAGOS [2] melléknév -an, -abb (ritka)

• 1. Olyan <tárgy>, amelyben vmilyen magot 

tartanak. Magos zacskó.
• 2. Olyan <növény>, amelynek magja 

van. Magos kender. || a. Olyan <gyümölcs, 
ennek része v. ebből való készítmény>, 
amelyben mag van, v. amelyben meghagyták a 
magot; mago(ka)t tartalmazó. Magos gyümölcs; 
magos befőtt, lekvár; a dinnye magos része.



• MAGVAS melléknév -an, -abb

• 1. (ritka) Olyan, aminek magja van; magot 

termő, magos. Magvas gyümölcs; magvas 
kender, növény.

• 2. Olyan, amiben magvat tartanak; 

magos. Magvas tasak, zsák.•  [A kertben] fel van 

… halmozva mindenféle … magvas zacskók és 
gyökeres kosarak. (Gárdonyi Géza)



MAGVAS

• 3. (átvitt értelemben) Figyelemre méltó v. 
megszívlelendő mondanivalót tömören kifejező 
<megnyilatkozás>; velős. Magvas beszéd, 
kijelentés, megállapítás, mondás. || a. (átvitt 
értelemben, ritka) Ilyen műveket alkotó 
<személy>. • Magvas poétát, aki lelkesen Tudjon 
beszélni, – írul sem találsz. (Arany János–
Arisztophanész-fordítás)

https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php?szo=MAGVAS&offset=12&kezdobetu=M



Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a Nap.
Mag, mag, búzamag,
nőjél, nőjél hamarabb!



Szólások, közmondások

• A kemény mag
• Elhinti valaminek a magvát
• Kikelnek az elvetett magvak

• Magnak hagy

• Ne hagyd itt magnak!
Valamely tanítás eredményei

kezdenek tettek formájában megmutatkozni

Emlékeztetőül, mutatóba
hagy egy keveset valamiből

Valamely csoport 

legelszántabb tagjai

Széles körben megteremti 
valaminek a lehetőségét

Tréfás szemrehányás:  ha a többit elvitted, ezt a keveset se hagyd itt!



Radnóti Miklós: Éjszaka
• Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,

alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.



https://egyszervolt.hu/vers/ejszaka.html



Ady Endre: Mag hó alatt

Most tél van s szegény mag-magam

Megnémítva és behavazva
Rendeltetés hitével
Őrzöm meg tavaszra,
Igazimnak sarjadásáig.

Alkotó: Miklósvölgyi János



https://www.youtube.com/watch?v=kwb9epaROpg



Polcz Alaine

• Olyan mintát kaptam, mely szerint nem a szépség, 
az ész a fontosak, hanem valami egészen más. És 
az, hogy mit hogyan mondunk. Persze mondhatunk 
sok mindent, nem kell félni, hogy melyik szavunk 
hova esik és mi lesz belőle, de amit szívből 
mondunk, az tényleg belehullik a lelkünkbe, mint 
egy mag. Ilyen vagy, olyan vagy, nem számít, ha 
mindeközben szeretnek.

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/polcz-alaine



Thomas Gordon

• Az elfogadás olyan, mint a 
termékeny talaj, ami 
lehetőséget ad az 
apró mag számára, hogy 
azzá a virággá váljon, 
amivé fejlődni képes.



Pilinszky János

Ne keseredjünk el, ha szavunk 
bárkinél is süket fülekre talál. 
Különös dolog a lélek és az 
emberi lélek csendje. Sokszor 
esztendők is eltelhetnek, míg 
ez vagy az az 

elvetett mag megfogan benne.



Szabó Lőrinc
Vágd meg e fügét! Mi van benne? 
Csak mag?

Vágd szét a magvat!
Mit látsz? Semmit? 
Ez a semmi a magban,
ez nő meg fává, ez a láthatatlan:
ez a lélek, a mindenség csirája,
ez a valóság, ez a könnyű pára.

Rippl-Rónai József
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/



Ismerős Arcok
• Mint a leszakított, 

haldokló virág,
Mint az ötmillió magyar, 

akit nem hall a nagyvilág,
Mint porba hullott mag, 

mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, 
olyanok leszünk mi is 
nélküled.

https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E


