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Maróti Egon
Szilánkok

A sűrű véletlen csak ritkán véletlen.

Azért, mert te a munkádban és a határidők betartásában mániákusan pontos 
vagy, nem várhatod el mástól, hogy ő is mániákus legyen.

II. Erzsébet angol királynő megszabta, hogy családja tagjai mennyit költhetnek 
karácsonyi ajándékozásra. Példamutató eljárás!

A háborúnak nem akkor van vége, amikor az agresszor eltakarodik, hanem 
amikor az utolsó vasig megtérítette az általa okozott károkat.

„Nem a ruha teszi az embert.” – Némely egyenruha a legkevésbé.

Az antik és a mai rabszolgák között az a különbség, hogy a mai rabszolgák 
részesülnek vételárukból.

Közös fenyegetettség egységbe kovácsol.

Ha valami későn jutott eszedbe, azt jobb elfelejteni.

A túlélő nem felejt.

A mai könyvek nagy része egyszeri olvasásra készül: másodjára már lapokra 
hullik szét.

Az a „jó” megjelölés, amit lehetőleg kevesen értenek: az ilyet lehet eredeti 
jelentéséből kiforgatni, esetleg épp az ellenkezőjére…

„A stílus maga az ember.” – Nem feltétlenül, és nem mindig: van, hogy az 
ember hangulata vagy a téma a meghatározó.

A dilettáns római szerzők fizetett tapsolókat fogadtak fel műveik felolvasásához. 
De ma is vannak szerzők, akik a sikert híveiknek, s nem műveiknek köszönhetik.

Jól halad előre karrierjében a hölgy. Megértő férje van: neki is vannak pártfo-
goltjai.
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A jogállamiság nem azt jelenti, hogy a törvények mindenkit egyformán köte-
leznek, és a „bűnelkövetők” kivétel nélkül megbűnhődnek?!

Fájdalmas belátni az olyan mulasztást, ami már jóvátehetetlen.

A cég neve szerint magyar, tevékenysége szerint idegen érdekképviselet.

Az édesvíz idővel értékesebb lesz, mint az olaj: nem éppen messze tekintő 
hazafiság a Duna vízhozamából nekünk megítélt 50 százalék 4/5 részéről ellenté-
telezés nélkül nagyvonalúan lemondani.

Hát igen, a janicsárok zöme is még magyarként született…

A családi pótlék megadóztatása a gyermekvállalásra kiszabott pénzbüntetés.

Akkor beszélünk sokat, ha el akarjuk kerülni a kényes kérdéseket.

Akivel nem tudsz olyan szinten beszélgetni, mint önmagaddal, azzal akár ne 
is beszélj!

Nem az az igazán tisztességtelen, aki nem teljesíti az ígéretét, hanem az, aki 
olyant ígér, amiről jól tudja, hogy úgysem teljesítheti.

Te is hibás vagy azért, amit ellened elkövettek: te adtál rá lehetőséget.

Az utókor ítélete a lényeges. Ezt a szerzők persze már nem ismerik meg. Sokan 
jól járnak vele.

Visszás, ha olyan szerző is elvárja a köz tetszését, aki különben lesújtó véle-
ménnyel van a köz ízléséről.

A megalázott gyenge a legembertelenebb gyalázatosságokra lesz képes, ha 
egyszer ő lehet az erősebb.

Az emberi fejlődés a Homo Sapiens (az Értelmes Ember) alakjában elérte fej-
lődése csúcsát. Majd a Homo Insipiens (az Eszement Ember), valamint a Homo 
Necans (a Gyilkoló Ember) megjelenésével megindult a visszafejlődés útján.

A tudomány már használja a Homo Necans (a Gyilkoló Ember) megjelölést; a 
saját faját pusztító, tömeggyilkos Népirtó Ember tudományos megnevezése még 
fáziskésésben van.

A megfutamodás sohasem győzelem.

 „Az ember legyen nemes lelkű, segítőkész és jó!” – kívánta egykor Goethe. Ám 
aki ma körülnéz, általában a költő eszményének az ellenkezőjével találkozik.



38

Senkit sem vigasztal, hogy nem csak ő öregszik.

Nem csak a kártyás nem szeret veszíteni.

Baj van azzal a törvénytervezettel, amelyről minden társadalmi réteg és cso-
port úgy érzi: ellene irányul.

Sanda dolog, de nálunk a diszkrimináció leginkább a többséggel szemben 
érvényesül. Igaz: a szó alapjelentésébe ez is belefér.

A bizalmi elv érvényesülése nélkül összeomlana a közlekedés. A lakosság 
bizalmának eljátszása vajon mit eredményez az állam vezetésében?

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának államfő tagjai közül már csak 2–3 képviseli az 
eredeti államszövetséget.

Naponta történnek szégyenletes ökörségek: ilyenkor valóban „nehéz szatírát 
nem írni” (Persius).

Hosszú beszélgetés – sok mellébeszélés…

A legnagyobb ostobaság elmulasztani egy okos cselekedet kedvező lehetőségét.

Néhány száz éve megjelentek Európában, de mintha még mindig nem érkez-
tek volna meg.

Elgondolkodtató: Petőfi 1848 márciusának idusán még háborítatlanul elszaval-
hatta a Nemzeti Dalt…

Biztos, hogy garantálja a függetlenség a szabadságot?

Meglehet, környezeti ártalom, de lassan kénytelen leszek elfogadni a tudo-
mány megállapítását, hogy az emberi agy felépítéséhez a patkányé áll a legköze-
lebb. S ha csak ennyi lenne a hasonlóság…

Boldog, akiből a nagyok aljassága nem tudta kiölni a gyermeket.

Ki tud szégyenkezés nélkül visszatekinteni az életére?

Az autópálya ingoványos talajra épült – a mérnök szerint. Mások szerint nem-
csak az autópálya…

Ne szónokoljon hazaszeretetről, aki aszerint választ „hazát”, hogy hol van jobb 
dolga!

Érdekesen festene a világ politikai térképe, ha mindenkinek ott kellene (és 
lehetne) élnie, ahol született.

A tudomány és a technika eredményei szédületes magasságokba törnek. Az 
emberi morál viszont nemigen emelkedett a kőkorszak óta.


