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Maróti Egon
Szilánkok

„A halottakról vagy jót, vagy semmit!” – Értem, de az arányok!? Ha nem mond-
ható el a rossz, ami pedig igaz, miért mondjunk bármi jót, ami bizony nem igaz?!

*
A „kapcsolati tőke” olyan vagyon, ami után nem fizetnek adót, vámot viszont 

szednek.

*
Ki elítélendőbb: a rabló vagy az orgazda? A Btk. és a közvélemény szerint bizo-

nyára a rabló, de az emberi jellem alapján vitatható, hogy nem az utóbbi-e.

*
Elgondolkodtató megjelölést hallottam, feltehetően a „matriarchátus” szakki-

fejezésre kacsintva: „maffiarchátus”.

*
Fejlett korunk kufárai kíméletlen következetességgel pusztítják a végveszély-

be sodort jövő élelmezését, ivóvizét és levegőjét. A tudomány számos próféciája 
falra hányt borsó…

*
Úgy tűnik, a megkülönböztetés főleg azok részéről fenyeget, akik korábban 

maguk szenvedtek el megkülönböztetést.

*
Megmaradásunk utolsó esélye: lefogni a tékozló „hősök” pusztító kezét.

*
A visszakérdezés nem válasz.

*
„Türelem rózsát terem.” – Jó, de mi termi a türelmet? 

*
Az érveid legyenek erősek, ne a hangod!

*

Forras 2011 marcius.indb   45Forras 2011 marcius.indb   45 2011.02.15.   10:38:392011.02.15.   10:38:39



46

Hány vicc, karikatúra után illik lemondani egy miniszterelnöknek? – Nem szá-
mít. Bethlen István grófról éveken át jelentek meg karikatúrák. – Igaz, de neki az 
orrát és az ádámcsutkáját vették célba, azokkal pedig senkinek sem ártott…

*
Majd azok hőzöngjenek a sok nyugdíjas ellen, akik több gyereket neveltek, 

mint apáik, nagyapáik!

*
„A pénz beszél!” – S a lopott néha el is szólja magát.

*
Többnyire kiszámíthatatlan, mire lesz valaki már beszámíthatatlan.

*
Második végkielégítés? Majd a második temetéskor!

*
Minden kormányprogram első fejezetében deklarálni kellene, hogy a kormány 

célkitűzése a lakosság lélekszámának növelése vagy csökkentése. 

*
Lehet azzal vitatkozni, aki nem mond semmi konkrétumot? Még beszélgetni 

is alig.

*
Aki ma olajért kapkod, az holnap levegőért fog.

*
Fegyverkezési verseny: versengés annak érdekében, hogy kik találnak hatéko-

nyabb eszközöket az emberiség kiirtására.

*
A nőket könnyebb meggyőzni, mint megérteni.

*
Ádám szép nagy kertet örökölt. Éva eladta egy kukacos almáért.

*
Csak a buta bánkódik jogosan, ugyanis csak a buta hozza magát olyan helyzet-

be, hogy bánkódni kényszerül.

*
Antik megállapítás szerint nemcsak az hazudik, aki valótlanságot mond, 

hanem az is, aki fontos dolgot elhallgat. Ez a politikában az újkorban is általá-
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nos jelenség volt, újabban egyre inkább kezd elterjedni a közélet egyéb terüle-
tén is, például a sport vonatkozásában. 

*
Ki a háborús bűnös? Mindenki, aki háborút visel. 

*
A háborús bűnöket az ellenséggel szemben követik el. Béke idején a háborús 

bűnnek megfelelő bűn az, amit az ember önmagával szemben követ el.

*
Nem csak tele tálból lehet jókat enni.

*
Ha az egyik rontott, megbukott a páros.

*
Pontos konkrét adatok nélkül minden általánosítás szélhámosság.

*
Legalább tessenek meghallgatni, hogy mire mondanak nemet!

*
A nyelvöltögetés is lehet program, csak nem eléggé egyértelmű.

*
Főleg azok ágálnak a nyugdíj ellen, akik maguk nemigen szolgálták meg.

*
„A kár haszonnal jár.” – Jobbára azok hasznával, akik a kárt okozták.

*
Aki csak tagadni tud, az igazság elől fut.

*
Nemcsak a hozzáértés hiányából adódhatnak problémák, hanem a szakérte-

lemből is, aszerint, hogy mire és hogyan használják.

*
Az iskolában valamikor kötelező tantárgy volt a hit- és erkölcstan. Háttérbe 

szorítása számos mérhető anyagi hiány, hiányosság forrása.

*
Majd úgy járnak a pénzükkel, mint én a könyveimmel: olvasni már nem győ-

zöm, magammal nem vihetem… Pedig én nem is loptam őket!

*
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Diákkoromban volt Budán egy fanyar mondás: „Akinek Isten a barátja, az 
üdvözül!” – Aztán volt, aki gúnyosan hozzátette: „…akinek pedig az ördög, az 
érvényesül!”

*
„Ennél csak jobb jöhet!” – Talán már Noé is ebben reménykedett az özönvíz 

után…

*
Urna vagy piramis? – a hulla csak hulla…

*
Amilyen az első emberek külleme volt, olyan lesz majd az utolsóké is? 

*
Formatervezés, szimmetria, áramvonal és más bájos földi játékaink… Közben 

nagy messze egy ormótlan, idomtalan aszteroida már süvöltve suhan a földi 
találkozóra… Aztán majd jó sokára, talán valamikor valahol lassan elkezd egybe-
gyűlni a megszaporodott törmelék.

*
Akiknek nincs nagyobb örömük, mint ha másnak keserűséget okoznak, nem 

is érdemelnek jobbat.
*

Az legyen nyugtalan, aki a csúcson van: az ő gondja, hogy miképpen jut le!

*
Hitvány ember csak bűntársat talál, igaz barátot nem.

*
Kis könyvben is lehet számos tanulság. És sajtóhiba…

*
A világirodalom legelszántabb levélírójának Voltaire tekinthető. Arról viszont 

nem készült kimutatás, hogy ő hány levelet kapott. 

*
A néma pénztárcák meggyőzően hirdetik a való igazságot.

*
Bajtárs! Ha józanul akarsz dönteni, ne a kocsmárosra hallgass, hanem a házi-

asszonyra: feleségedre, édesanyádra!

*
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Gondold meg kiskomám, hány külföldi nyaralás, hány Mercedes árába került 
a felnevelésed, s aztán beszélj! Ha egyáltalán meg mersz szólalni…

*
A legkisebb akaratlan kellemetlenkedés is hamarabb talál viszonzásra, mint a 

legnagyobb szívesség.

*
Hallom a magyarázatot: „Ja, kérem, emberek vagyunk!” – Aha, de milyenek?! 

*
„Evés közben jön meg az étvágy.” – De megesik, hogy már evés előtt elmegy. 

Étke és vágya válogatja.

*
Karnyújtásnyi távolság karnyújtás nélkül végtelen messzeség.

*
Nem biztos, hogy a túlélő él tovább.

*
Vannak, akik nem azért írnak, hogy hazudhassanak.

*
A tagolt beszéd, a nyelv csak az ember képessége. Aki őt a használatában kor-

látozza, az emberi mivoltát csorbítja, s ezzel a saját emberségét kérdőjelezi meg.

*
Oidipusz legalább tudhatta, milyen vétkéért lakol; de mit vétettél te, hogy 

lassan megvakulsz?

*
Aki szereti a kutyát, az ne tartson! A rövid barátságok örömét hosszú bánat 

követi.

*
Boldog, akinek nem volt több oka bárkit megsiratni, mint önmagát.

*
Udvariaskodás közben ügyeljünk arra is, hogy ne legyünk egyúttal másokkal 

szemben udvariatlanok.
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