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Maróti Egon
Szilánkok

Tiszta kéz – tiszta lelkiismeret.

*
Nem a nagy, hanem az emberi dolgok szólnak hozzánk.

*
Ha valami nem egészen tökéletes, azt tökéletesíteni kell, nem pedig kicserélni 

egy rosszabbra.

*
Minden kormányzat legfőbb kötelessége: gondoskodni arról, hogy a fiatalok 

családot tudjanak alapítani.

*
Mindegy, hogy az ember hol van egyedül.

*
Szerencsés az, aki gyermeki játékosságát felnőttként is megőrizte. Kiváltképp 

a szerelemben.

*
Vajon az adatvédelmi törvények illetékessége kiterjed a politikusok egykori 

tanulmányi eredményeire is?

*
Csak akkor lesz bátorságod őszintén beszélni mással, ha magaddal szemben 

is mersz őszinte lenni.

*
Az önkényuralom egyik legerősebb bástyája a sportélet telkén áll.

*
A rómaiak nem kedvelték a statisztikákat, de „csúsztatni” már ők is tudtak.

*
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Egy Amerikában tanító angol kollégám írta: „Pénzt itt tudnak csinálni a legjobban 
– de a műveltségük alapjait, magvait mi hoztuk át ide magunkkal Európából.” 

*
A felelősség átruházhatatlan!

*
Fegyver nélkül is lehet eredményes a népirtás. Legfeljebb lassabb…

*
„Minden bűn elnyeri büntetését a Földön.” – Goethe még hitt benne.

*
Részvétet érzünk a testi fogyatékosok iránt – de egyes erkölcsi fogyatékosok 

miatt bennünket illetne részvét…

*
Szeretnél játszani? – egyedül nem lehet.

*
Amíg nem tudjuk megállítani a népességfogyást, addig vétek minden fölösle-

ges építkezés, luxusberuházás.

*
Könnyű feladni egy korábbi álláspontot, főleg, ha az nem őszinte meggyőző-

désből fakadt. De mi a biztosíték, hogy az új olyan lesz?

*
A „szellemi” mocsok terjesztése is környezetszennyezés, mégpedig a legártal-

masabb.

*
A sikeres vegetáriánus sportoló nem azért, hanem annak ellenére sikeres.

*
Harry Potter. Nos, a világirodalom nagyjai azért tömörebben írtak.

*
Az önkény és a kényelem szavak magva azonos. Az olimpiai versenyszámok 

napi időbeosztását – a sportélettanra fittyet hányva – az önkényurak kényelmé-
nek igénye szerint állapították meg.

*
„Felemás ország vagyunk” – olvasom. Hol a másik fele? – kérdezem.

*
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Egyes országoknak az olajkincsük okozhatja vesztüket. Nekünk lehet, hogy a 
víz fogja: folyóink, tavaink, gyógyforrásaink, hévizeink. Az édesvízből lehet még 
keserű.

*
„Egyre drágábban vásárolunk.” – Bízzunk abban, hogy akik miatt, azok is drágán 

fognak megfizetni ezért.

*
Aki nem érzi, hogy várják, az nem érdemli meg, hogy várják!

*
Az egészségügyi kormányprogram vajon évi hány százalék népességcsökke-

nést irányoz elő?

*
Ellenséget csak túlélni nem igazi diadal.

*
Az ember mindent meg tud tanulni, ami érdekli; ami meg nem, azt bottal sem 

lehet beleverni.

*
Üresnek gondolhatják a zsákod, ha nem mutatod meg, mi van benne.

*
Az európai jogrendszerek alapja a római jog. A római jog szerint az a párkap-

csolat tekinthető házasságnak, amelyet utódok létrehozása érdekében kötöttek.

*
Ma is hallom a hangját, pedig rég elhallgatott…

*
Olyan ez a program – hallom –, mintha a kopasz festeni akarná a haját. 




