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Maróti Egon
Szilánkok

Csak azt érdemled meg, amiért megdolgoztál.

*
Meg kell gondolni, hogy mit mond az ember. Egykori tanáraink hány mondá-

sát, fordulatát emlegetjük! Vajon mire fognak emlékezni azok, akiket mi tanítot-
tunk?

*
Aki lemond a jogairól akár közömbösségből, akár különcködésből, az magára 

vessen.
*

A természetvédelem szép célkitűzés, csak ne érje be az állat- és növénykertek 
feltöltésével.

*
Meglepő, hogy az ember mennyi mindenre vissza tud emlékezni abból, amit 

valamikor régen egyszer látott, de azóta nemigen jutott az eszébe. Az pedig szo-
morú, hogy mennyi mindent nem tud világosan felidézni, olyasmit, amit napról 
napra láthatott.

*
Akkor lehet nagyokat „kaszálni”, mikor a mezőőr kutyája is alszik.

*
Ha a mondanivalód nem közérdekű, akkor hallgass. 

*
Az embernek mindenről el kell számolnia a lelkiismeretével. – No és akinek 

nincs olyan?
*

„Azonnal...” – Meghatározhatatlan időmennyiség.

*

Az aforizmákat a közelmúltban elhunyt tudós hagyatékából közöljük. (A Szerk.)



73

„Boszorkányok pedig nincsenek.” – nyilatkoztatta ki a tudós király. Országá-
ban azután még évszázadokig égettek meg embereket boszorkányság vádjával.

*
Boszorkánysággal szakították el tőlük férjüket – panaszolják sértődött vénasz-

szonyok. – Nem volt otthon tükör?
*

A legőszintébb „társadalmi szerződés”, amit nem szokás írásba foglalni, mégis 
örök életű: a barátság.

*
Kétféle ember van: az egyiktől hagynád magad kilógatni az ablakon, a másik-

kal még a közelébe se mennél a nyitott ablaknak.

*
Már nem tudsz olvashatóan írni. A magad számára sem. Sebaj! Megnyomod a 

diktafonon azt a kis piros gombot… Jó, de melyik az?

*
„Aki keres, az talál!” – Aha. Csak nem mindig azt, amit keresett.

*
Az öregkorban elküldött karácsonyi és újévi jókívánság már nem annyira 

üdvözlet, mint életjel.
*

Az élőkkel szemben elkövetett vétkeidet még megbánhatod, a holtaktól már 
nem kérhetsz bocsánatot.

*
Ha őszintén tekintesz vissza az életedre, akkor meg fogod vallani önmagad-

nak egyrészt azt, hogy milyen meggondolatlan ostobaságok elkövetéséhez volt 
bátorságod, másrészt azt, hogy milyen helyes, életrevaló döntések, elhatározások 
megvalósításához nem volt elég bátorságod.

*
Nem sokáig vágytam élni. Viszont éppen ez látszik sikerülni.

*
A bajban is van enyhítő körülmény. Ilyen például az, hogy a tükörben sem 

látod az ábrázatodat.
*

 „az öröm illan…” – hiába integetsz neki.

*
A hallgatás nehéz nyelv.

*
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 „Gondolkodom, tehát vagyok” – Vagyok, tehát gondolkodom.

*
A jót könnyen megszokjuk. A rosszat muszáj.

*
A Pompeiben elpusztultak közül talán a legmegrendítőbb a kapuőr katona, 

aki állva várta meg az izzó lávafolyamot; meg a kínjában összezsugorodott kutya 
(talán az ő kutyája), amely korábban könnyen elfuthatott volna.

*
Az ember a bajban néha úgy bolondozik, mintha el akarná hitetni magával, 

hogy a helyzete csak játék.
*

A jóslatok az ókorban különösen súlyos háborús fenyegetettség keltette tömeg-
hisztéria közepette terjedtek el. Manapság üzleti vállalkozásként.

*
Azt a jóst, aki egymást követően három alkalommal olyan jóslatot adott, ami 

nem következett be, eltiltották a jóslástól. Ha mégis folytatta, megbüntették. – 
Rómában. 2000 évvel ezelőtt.

*
Tulajdonképpen minden játék szerencsejáték: már ahhoz is szerencse kell, 

hogy valaki megtalálja az igazi játszótársát.

*
Az örök világosságot nem tudom elképzelni. Az örök sötétséget már az én kis 

fantáziámmal is.
*

Fiatal embertől ne kívánj olyat, amire magad hosszú pályafutásod során sem 
voltál képes.

*
„Rengeteget tanultam tőle.” – Példásan szerény nyilatkozat. Ámbár az is benne 

van, hogy „ezért aztán rengeteget is tudok.”

*
„Több országban kevés a börtön.” – Nem inkább az a fő gond, hogy sok a 

bűnöző?
*

Amerikában élő magyarok szerint is kedvezően befolyásolná nemzetközi meg-
ítélésünket, ha egyes politikusaink kulturáltabban vitatkoznának. Ez persze nem 
olyan egyszerű, ugyanis mindenki úgy beszél, ahogy gondolkodik.

*
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 „Kit anya szült, mind csalódik végül” – csak végül?

*
Hiába kérni megalázó.

*
Csak az ember lehet embertelen.

*
 „A pénz beszél.” – A pénztelenség jajgat.

*
Más a szellemes, és más a humoros.

*
Megesik, hogy egy sportegyesület nem a saját csapata megerősítése céljából 

szerződtet egy tehetséges labdarúgót, hanem azért, hogy távol tartsa a konkuren-
cia érdeklődésétől. És állítólag ilyesmi nem csak a sportéletben fordul elő.

*
A kijelentés adott esetben nem egyértelmű. A hallgatás sem.

*
A körülményesség az igazság kerülgetése.

*
Az emberi beszéd sajátja, hogy képes az egyszerű dolgokat is követhetetlenné 

kuszálni.
*

Nyilvánvaló, hogy nálunk nincs sajtószabadság, hiszen már az újságok is 
megírták.

*
A heveny emberjogi felbuzdulások helyenként enyhe olajszagot árasztanak.

*
Háborút nemcsak megnyerni, elveszteni is tudni kell.

*
Számos sportágban nem annyira a versenyzők teljesítménye, hanem inkább a 

„szakmai” vezetés gyenge.
*

Alaptörvényünk egy megnyugtató pontja szerint „A házasság: férfi és nő 
életközössége”. Ez a törvény lesz népesedéspolitikánk egyik pillére, nemzetünk, 
nyelvünk és kultúránk fönnmaradásának záloga.

*
Tisztáznod kell, hogy 
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1. mit tartasz a magad számára nélkülözhetetlennek,
2. mit tartasz elfogadhatatlannak.

*
Aki nem indul el, sose érkezik meg.

*
Érzelmet nem lehet kierőszakolni, és megfizetni sem, mert nem eladó holmi.

*
Néhány labdarúgó-mérkőzést tulajdonképpen le se kellene játszani. Helyette a 

játékvezetői hármas megbeszélhetné.

*
Az állatvilág egy részét a kihalás fenyegeti, az emberekét a túlnépesedés.

*
Ádám nem akkor érezhette a legnagyobb fájdalmat, amikor el kellett hagynia 

az Édent, hanem amikor rádöbbent, hogy soha többé nem térhet vissza oda. 
(Azóta is hány Adamson döbbent rá hasonlóan későn arra, hogy mit vesztett…)

*
A fiatal orvosok csapatostul mennek külföldre. Csak egy korábbi minisz-

terelnökünk javaslatát követik, miszerint, akinek itt nem tetszik, el is mehet 
Magyarországról.

*
Az igazi barát nem csak dicsér.

*
A legnagyobb bátorság önmagunkkal nézni szembe.

*
Nem volt testvérem. Beletörődtem. Megszoktam nélküle. De néha már nagyon 

hiányzik.
*

Ne harsogj: a halk beszédre jobban odafigyelnek!

*
Ha lenne egy pártatlan, hatalmi és üzleti érdekektől mentes – valami 

földönkívüliekből álló – bíróság, amely tiltaná, büntetné, és főleg megakadályoz-
ná a természet pusztítását, a levegő és a vizek szennyezését, akkor talán lenne 
reményünk a túlélésre.

*
Az út nem olyan hosszú, ahány méter, hanem amennyi nehézséggel kell végig-

botladozni rajta.
*
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Oda jutottunk, hogy ma már kérkedni lehet olyasmivel, ami miatt szégyenkez-
ni és sajnálkozni kellene.

*
Az öregkor sok mindenre megtanít, amit fiatalon lett volna igazán hasznos 

megtanulni.
*

Reggelente vérnyomásmérés. A várt számok helyett nemegyszer egy csupasz 
nagy E betű jelenik meg: „error” – no lám, tévedni nem csak az ember tud.

*
Tiszteljük a nemes célkitűzéseket, magasztos elgondolásokat – mindaddig, 

amíg nem bizonyulnak számunkra hátrányosnak.

*
Nem azért bűnhődsz a legfájóbban, ami rosszat tettél, hanem azért, ami jót 

elmulasztottál.
*

„A halottakról vagy jót, vagy semmit!” – És az élőkről?

*
Önvád ellen nincs védelem.

*
Egész életedben a dolgok értelmét, összefüggéseit, az igazságot kutattad, 

magyaráztad… most az óra végén, befejezve az előadást, a nagy fekete tábla előtt 
állva nézz szembe önmagaddal: valahogy így gondoltad? Megérte? Volt valami 
jelentősége, lesz valami haszna az egésznek?

*
Az idő mindig rövidebb a szükségesnél.


