
51

Maróti Egon
Szilánkok

Az állásfoglalás felelősségvállalás.

*
„A párhuzamosok a végtelenben találkoznak.” – Nem lehetne előbb?

*
Aki figyel a világra, az szereti az embereket, bármennyire is igyekszik ezt 

leplezni.

*
A hazudozás egy szégyenletes vagy bűnös cselekmény indoklásának és elken-

dőzésének kedvelt eszköze.

*
A hivatali hatalommal való visszaélés következményei a tudományos életben 

és az oktatás minden szintjén is továbbélnek.

*
A sótlan diéta hatására értjük meg a só jelentőségét az emberiség történeté-

ben.

*
A rosszakarat ereje hatásosabban érvényesül, mint a jó szándéké.

*
Vajon az egyenjogúsággal többet nyertek a nők, mint amennyit nőiességükből 

vesztettek?

*
A rómaiak hiedelme a fúriákról nem pusztán fantázia szüleménye: gondolat-

ébresztő gonosz jelenségek korunkban is riogatnak.

*
A maga szempontjából mindenkinek igaza van. Csakhogy ezek a szempontok 

általában nem teljesen egyformán igazak.

*
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Kétféle zene van: az egyiket kellemesebb társaságban hallgatni, a másikat csak 
egyedül lehet.

*
A memória szelektív: ezért vagy öntudatlanul, vagy szándékosan hazudik.

*
A halott már nem lát, és aki nem lát, az lényegében már halott.

*
A néphit a boszorkányokat ráncos, fogatlan vénasszonyoknak tartotta. 

Máglyára mégis egészséges, fiatal nőket küldtek. Feltehetően nemritkán az előb-
biek rágalmazására.

*
A „fejlődés” folyamán az embernek nemcsak az érzékei tompultak meg, 

hanem az érzésvilága is elsatnyult.

*
Empátia? Mindegy, hogyan nevezed, de megfigyelheted: ha valami bánt, a 

kutyád megérzi, és odagömbölyödik a lábadhoz, együtt érez veled. Ez a legtöbb 
emberből már kiveszett.

*
Akinek gyermekei vannak, az nem élt hiába. S akinek unokái vannak, az meg-

kapta jutalmát.

*
„Akinek nem tetszik, az elmehet!” – Erre az lett volna a helyes válasz, hogy „Aki 

nem tetszik, az elmehet!”

*
Nem sok öröme lesz az életben annak, aki fél az élettől.

*
A zsarnokság emlékművei lerombolhatók, de a lelkekbe oltott fertőzeten nem 

fog a csákány.

*
A túlnépesedés áradata akkor fog elapadni, amikor a nincstelen tömegek eljut-

nak az életminőségnek arra a szintjére, amit addig hiába reméltek.

*
Az írás életmentés lehet: a leírt keserűség már nem mérgez.

*
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Mi köt jobban az élethez: az élők vagy a halottak?

*
A technika és a morál „fejlődése” egymással ellentétes irányú.

*
A mai homo sapiens maga alatt vágja a fát, amikor feléli az őt tápláló Föld 

természet adta javait.

*
A boldogság feltétele az elégedettség. Ám az ember, ha őszinte, akár saját 

magával is igen ritkán lehet elégedett.

*
Valamikor azt írtam, hogy minden ember hiányzik valahol. Lehet, hogy ebben 

is vannak kivételek?

*
Horatius szerint az az ember volt boldog, aki úgy távozik az életből, mint a 

jóllakott ember a lakomáról. – Csakhogy az élet nem merő lakoma.

*
Az erényesség gyakran csak igénytelenség.

*
Önvád ellen nincs védelem.

*
Ha valamiről nem veszel tudomást, az attól még létezhet; ha valakiről nem 

veszel tudomást, azt lelkedben már megölted.

*
Az álmodozás önámítás: nem változtat semmit a valóságon. De legalább segít 

elviselni.

*
A kedves vonakodás vonz, a rideg taszít.

*
Élet – létezés: a kettő nem ugyanaz!

*
A kérdést válasz nélkül hagyni sértőbb, mint gorombán válaszolni.

*
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A múltat nem lehet megváltoztatni: ami megtörtént, azt azért nem, ami pedig 
nem történt meg, azt azért nem. – Melyik fáj jobban?

*
Az ember néha azért nem üt vissza, mert nem érdemes.

*
Az elnyomás időzített bomba.

*
Az emberek ma sem tudják, hogy mit cselekszenek. S kinek van akkora hatal-

ma, hogy megfékezze őket; s kiben él olyan erős szánalom, hogy megmenthesse 
őket?

*
Régi francia szállóige: „Hazudik, mint egy sírfelirat.” Ma azt mondhatjuk: 

„Hazudik, mint egy reklám.”

*
Igyekezz barátokat szerezni magadnak. Ellenségeid úgyis lesznek.

*
A politika porondján ágáló hölgyek némelyikét hallgatva felfohászkodom: jaj, 

csak egyetlen fiamnak vagy unokámnak se jusson ilyen anyós!

*
Talán sohasem volt annyira igaz és időszerű a megállapítás, hogy a nemzet 

jövőjének záloga a gyermekáldás.

*
Most már értem, hogy a teniszben miért váltották fel a fehér labdát sárgával: 

az a szín, amelyet magam is a legtovább meg tudtam különböztetni, a sárga volt. 
Volt…

*
A „következmények nélküli” manipulációknak egyre riasztóbb következmé-

nyei mutatkoznak meg.

*
Korábban utaltam arra, hogy a „privatizáció” megjelölés a latin privare ige 

származéka, amelynek a jelentése ’megfoszt valamitől, kifoszt”. Az utalás jogo-
sultsága sajnos egyre több területen igazolódik.

*
 „A szomszéd kertje mindig zöldebb.” – Főleg akkor, ha odaát „A fűre lépni tilos!”

*
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Ami neked fölösleges, az nem fontos. Neked. Csakhogy ettől másnak még 
fontos lehet. És ha másnak éppen az hiányzik?

*
Két eset van: vagy becsapnak, vagy te csapod be saját magadat. Az utóbbi a 

gyakoribb.
*

Ha elindulsz, megbotolhatsz. Ha nem indulsz el, fellöknek.

*
Ne jósoltass magadnak; úgyis a legrosszabb megoldást fogod választani.

*
Egy férfi életének két korszakában van döntő szerepe a szerelemnek: először 

fiatal korában, amikor ismerkedik a szerelemmel; másodszor idős korában, ami-
kor búcsúzkodik tőle.

*
Azért, mert őseink két lábra álltak, még nem kell fönn hordani az orrunkat.

*
A haladás érdekében olykor célszerű felásni földbe taposott régi értékeket.

*
A tolvaj pásztor segít a farkasnak felfalni a nyájat.

*
Addig aligha lesz igazi felemelkedés, amíg csak egyetlen kérdésben is nem a 

hozzáértés dönt.

*
Az aránytalanságokat bizonyára nem azok fogják nehezményezni, akik arány-

lag rövid idő alatt aránytalanul nagy vagyont szereztek.

*
Vannak emberek, akik minden helyzetben „nyerők”, és vannak becsületes 

emberek.
*

Aludhat a gazda, ha kutyája éber.

*
Nem egy ókori birodalom történetének mesés kezdeteit árnyékolja be test-

vérgyilkosság, sőt az Ószövetség szerint már az egész emberiség történetének 
hajnalán is ez történt.

*
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Mi a boldogság? – Megszerezni azt, ami hiányzik, és aztán megőrizni.

*
Európa feledékeny. Elfelejti, honnan nyerte a nevét. Azóta is gyakran a rabló 

kis Zeuszokat támogatja.

*
Nagyvonalúságra kicsinyes a válasz.

*
Mi értelme, ha a rablóvezért kötélre aggatják, de zsákmányát a bandája bün-

tetlenül élvezheti?

*
Az emberi természet megismeréséért fizetjük a legsúlyosabb tandíjat.

*
A „mesterséges intelligencia” lényegében sikerültebb, mint a természetes: a 

gépben az elhibázott számítás, döntés nyomtalanul törölhető, javítható. Miért 
nem tudják ezt az emberi életben kitalálni?


