
KÖR
(sound, 2011.01.07 21:31) 

A kör, illetve a gömb, minden létező legkisebb formában megjelenő alakzat, mely a teljesség és a 
hiány-nélküliség megjelenítője = tökéletes. 

Válasz 

Mag-szem
(Kántor, 2010.10.06 20:32) 

Igen, de én úgy érzem, a szem megfoghatóbb, számolhatóbb anyagibb, amíg a mag egy 
elvontabb fogalom. 

Válasz 

Mag-Szem
(Kun Mónika, 2010.10.06 08:35) 

Nem vagyok szakértő, de amikor a cikket olvastam, nekem is ez jutott eszembe. Azzal szeretném 
még kiegészíteni, hogy amikor a magról beszélek általában, vagyis sok van belőle, akkor 
használom a mag elnevezést, de amikor csak néhány van, vagy csak egy, akkor a mag helyett a 
szemet használom. (Gyerekkoromban, amikor elindultunk veteményezni, akkor vittük magunkkal a 
különbőző vető magokat, de este amikor megkérdeztem: van-e még sok, azt a válszt kaptam, hogy 
már csak néhány szem.)Nem is beszélve arról, hogy ha valamiből csak egy szem van, akkor 
nagyon vigyázok rá. 

Válasz 

Képírás
(Kántor, 2010.10.05 21:25) 

Kedves Őszkatona!
Érdekes felvetés, bár nem vagyok szakértője a képírás rejtelmeinek, de a gondolatodat követve a 
&#8222;Magok Nagyja, vagy a Magok Magja&#8221; megfejtés jutott eszembe, a Mindenség 
közepében lévő Szentmag megfeleltetésére. 

Válasz 

Csak bevetem
(Őszkatona, 2010.10.05 00:02) 

Kedves Kántor, 

"Ugyanis a magyar nyelv olyan színes, annyira nagy teret ad a különféle értelmezési 
változatoknak..." 

Talán pont ez a kulcsa a Mag és a Szem kérdésnek. A korai képírásban a lerajzolhatatlan, elvont 
fogalmakat ugyanolyan vagy hasonló hangzású de mást vagy mást is értelmező, viszont 
kézzelfogható fogalmak lerajzolásával fejezték ki, pl. Új fény, > Turul > sólyom. A népművészetben 
ez a szokás fenn is maradt. Lehetséges-e hogy, mivel hogy az elvont, isteni Mag-ot nem tudták 
lerajzolni, a növény mag-ok változatai pedig majdhogynem végtelenek, többségben ismeretlenek 
is, egy más, mindenki által ismert és lerajzolható, szintén mag-ot IS jelentő képet alkalmaztak. Ez 
a szó pedig a "szem", pl. búzaszem? Ebben az esetben a leírt Mag vagy a lerajzolt Szem egy és 
ugyanaz, csak másképp van "írva". 

Válasz 
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